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La nouvelle décharge publique 
poserait problème

Avis de perte

Avis de perte

Avis de perte
M. El Mahdi EL MARNISSI

déclare avoir perdu dans des circonstances 
et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier N˚ G/20485
Prière à toute personne ayant retrouvé ce 

document de bien vouloir le  rapporter 
à la Conservation foncière.

M. Said  HAJJAJ 
déclare avoir perdu dans des circonstances 

et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier N˚ 61/63747 
Prière à toute personne ayant retrouvé ce 

document de bien vouloir le rapporter 
à la Conservation foncière.

M. Abdeljalil SOUIHLI
déclare avoir perdu dans des circonstances 

et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier N˚ 06/26745 
Prière à toute personne ayant retrouvé ce 

document de bien vouloir le  rapporter 
à la Conservation foncière.

CONVOCATION
L’Association de la Zone Industrielle de Tanger (AZIT) 

convoque l’ensemble de ses Adhérents 
à 

l’Assemblée Générale Ordinaire 
(Exercice 2019-2020), 

qui se tiendra le 
Jeudi 05 novembre 2020,
 à 16h00, au siège de l’AZIT, 

pour débattre de l’ordre du jour suivant :
1. Rapport Moral de l’exercice 2019-2020 ;
2. Rapport Financier de l’exercice 2019 ;
3. Projet de budget prévisionnel pour les années 
2020-2021 ;
4. Etat d’avancement des travaux de mise à niveau 
de la zone ;
5. Révision de la cotisation de l’AZIT ;
6. Questions diverses.

Un garçon 
mineur 
égaré 
à Tanger 

Un garçon mineur de 13 
ans, demeurant à tanger, 
présentant apparemment 
des troubles psychiques, a 
été signalé disparu sur un 
site internet.

aussitôt, le service de 
police judiciaire, relevant 
de la préfecture de police 
de Tanger,  a identifié et 
pris contact avec la mère 
du garçon, puis entrepris 
des recherches pour le re-
trouver. 

L’enquête conduira, mer-
credi, les policiers à un 
centre de protection so-
ciale à tanger où le jeune 
fugitif a été confié par une 
patrouille de police, alors 
qu’il était égaré dans la 
rue, ne sachant où aller et 
étant dans l’incapacité de 
renseigner les policiers sur 
l’adresse de ses parents. 

L’enquête aurait conclu 
à un simple égarement de 
l’enfant n’ayant subi au-
cune maltraitance ni acte 
répréhensible.

Le fugitif a été remis à 
sa famille heureuse de le 
retrouver sain et sauf. 

La concrétisation défi-
nitive de la nouvelle 

décharge publique à tanger, 
continue de prendre du retard 
pour de multiples causes dont 
celle, aujourd’hui, de l’acquisi-
tion  d’espace  supplémentaire 
pour étendre la superficie totale 
du projet, moyennant des expro-
priations pour utilité publique  de 
terrains environnants.

Selon le site Bladi-net, une ré-
union présidée par le maire de 
tanger Mohamed Bachir abdel-
laoui, s’est tenue en présence de 
cadres de la commune urbaine, 
d’un architecte et de spécialistes 
du domaine,  a permis d’élabo-
rer un dossier à soumettre au  
conseil de la mairie, dans l’ob-
jectif de décongestionner ce 
dossier trainant depuis 2017 et qui 

aurait  déjà englouti quelque 900 
millions de dirhams dont l’opposi-

tion au sein du conseil communal 
exigerait des justifications.

Projet d’une 
zone industrielle 

à Zinat

La commune rurale de Zinat située à une ving-
taine de kilomètres de tanger, devrait  ac-

cueillir une nouvelle zone industrielle.
Le décret sur les expropriations du foncier vient 

d’être publié au Bulletin officiel. 
La liste des parcelles qui feront l’objet d’une expro-

priation pour utilité publique a été publiée, par la Direc-
tion des domaines de l’Etat, au Bulletin officiel n°6924 
du 8 octobre 2020.
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Comme nous l’avons 
annoncé dans notre 
précédente édition, la 

cérémonie inaugurale tant atten-
due du nouveau marché de gros 
des fruits et légumes, situé dans 
la périphérie de la ville, sur la 
rocade sud n° 9 reliant les deux 
grandes routes nationales (RN1) 
et (RN2),  a effectivement eu lieu, 
tôt dans la matinée de samedi 10 
octobre 2020.

Le nouveau marché remplace 
désormais le  marché de gros, 
situé dans l’arrondissement 
de Béni Makada qui, lui-même, 
avait remplacé l’ancien marché 
qui était situé à l’emplacement 
actuel du centre culturel ahmed 
Boukmakh, à la place du Maroc.

La nouvelle  réalisation  de 
dernière génération s’inscrivant 
dans le cadre du programme 

Le Conseil du tou-
risme de la région 
tanger-tétouan-al 

Hoceima (CRt-tta) a organisé, 
récemment, un important sémi-
naire réunissant des profession-
nels représentant différentes 
sections du secteur au niveau 
de la région, dans l’objectif de 
faire le point des actions réali-
sées et des initiatives à venir.

La rencontre s’est déroulée 
en présence de la Présidente, la 
vice-Présidente et les membres 
du Conseil , de représentants 
des associations profession-
nelles et de ceux de partenaires 
réguliers comme le Conseil ré-
gional d’investissement ( CRI), 
l’agence de Promotion et de 
Développement des Provinces 
du Nord (aPDN), la Délégation 
préfectorale du tourisme de 
tanger, ainsi que les opérateurs 
d’infrastructures stratégiques, 
le port et l’aéroport de tanger, et 
les compagnies aériennes natio-
nales desservant la région.

Loin des promesses lancées 
habituellement dans le vent, 
par excès d’optimisme et ab-
sences d’études concrètes, 
la Présidente du Conseil, Rkia 
alaoui, a tenu, cette fois, à sou-
ligner, d’emblée, dans son allo-
cution d’ouverture des travaux, 
l’évidence suivante : « Nous ne 
sommes pas là pour proposer 
une quelconque idée de relance 
miraculeuse. La relance passera 
par l’ouverture des frontières ! ».

tanger-Métropole  lancé par  le 
Roi Mohammed VI, a fait  l’objet 
d’un partenariat entre la wilaya 
de tanger-tétouan– al-Hoceima, 
la commune urbaine de tanger 
et l’agence pour la promotion et 
le développement des provinces 
du Nord (aPDN).

La nouvelle unité commer-
ciale, édifiée sur une superficie 
globale de 11 hectares pour une 
enveloppe budgétaire de 124 

Se montrant réaliste et lo-
gique, Mme alaoui a ajouté ipso 
facto : «Nous sommes ici, parce 
que nous sommes persuadés 
que la meilleure façon de gé-
rer la crise qui nous frappe est 
d’être dans la continuité de ce 
que nous avons entrepris, et qui 
s’inscrit parfaitement dans le 
contexte actuel ». 

ainsi, se montrant plutôt pru-
dente, la Présidente ne s’est pas 
aventurée sur le terrain glissant 
des promesses difficiles à tenir, 
laissant le soin à l’assistance 
d’en décider.

La première partie du pro-
gramme inscrite à l’ordre du jour 
de la rencontre, a permis de faire 
le point sur les actions « marke-
ting et communication » menées 
depuis le début de la crise sa-
nitaire, lors du déconfinement 
et pendant la saison estivale, 
consistant en une médiatisa-
tion de capsules , l’une appelée 
« Envie de Nord ? » destinée à 
l’animation des réseaux sociaux 
et exprimant le désir des princi-
paux sites (tanger, tétouan, al 
Hoceima, Chefchaouen, assilah, 
Larache, Ouezzane, tamuda Bay 
) à retrouver, au plus vite, leurs 
visiteurs, et l’autre consistant en 
la production d’un film d’images 
valorisant les atouts offerts par 
la région sous le titre « Ce qui 
vous a manqué, c’est le Nord…».

On s’accordera sur la néces-
sité de relancer cette campagne 
dans les jours à venir

millions de dirhams, compte une 
halle aux légumes de 5.520m2, 
une deuxième de même super-
ficie, consacrée aux fruits, et 
une troisième de vente de 2.500 
m2,  des espaces équipés, entre 
autres, d’installations frigori-
fiques sur 1.200 m2, de cafés-res-
taurants sur 260 m2 et de bureaux 
administratifs couvrant 260 m2.

concrétiser dans une démarche 
commerciale agressive à travers 
des canaux digitaux adaptés au 
contexte actuel.

Il a été ensuite question de la 
18ème édition du « Forum Connect 
2021 », un salon international dé-
dié au développement des routes 
aériennes, regroupant aéroports, 
compagnies aériennes, fournis-
seurs de l’industrie du trans-
port aérien et professionnels 
du tourisme.On escompte que 
ce forum programmé à tanger 
pour le mois d’avril prochain, en 
partenariat entre l’office national 
marocain de tourisme (ONMt), 
l’office national des aéroports 
(ONDa) et le CRt-tta, constitue-
ra une opportunité à la région 
du Nord pour le positionnement 
des destinations de la région à 
travers le renforcement de l’offre 
de desserte aérienne à l’horizon 
2022.

Les professionnels régionaux 
et leurs partenaires ont été en-
fin informés des étapes d’avan-
cement concernant le chantier 
structurant de la création d’une « 
Marque territoriale » permettant 

Ensuite, parmi les projets 
structurants présentés, figure 
«L’écosystème digital pour la 
promotion touristique» qui se 
veut être un outil de partage 
intégré de l’information straté-
gique donnant aux profession-
nels l’accès à des données sur 
les attentes, perceptions et com-
portements des clients, et per-
mettant aux visiteurs de s’infor-
mer et d’être assistés en amont 
et au cours de leur voyage. Il n’y 
a rien à dire, cela relève d’une vi-
sion de bonne gouvernance. 

L’assistance a ensuite passé 
en revue les projets développés 
ou en cours de concrétisation. 

Là, on craignait pendant un 
moment, un retour au fameux 
leitmotiv auquel on nous a habi-
tués : « On va faire ceci ; on va 
faire cela », sans aucune concré-
tisation, notamment du temps 
du précédent conseil et la précé-
dente direction du CRt-tta.

Cependant, si on a, tout de 
même frôlé la question de ma-
nière inaperçue, les projets an-
noncés se sont révélés, cette 
fois, réalistes et réalisables 
même sous la contrainte de la 
pandémie.

Il s’agit d’abord de la création 
d’une « Bourse Virtuelle du tou-
risme », plateforme d’échange 
regroupant tO et décideurs, 
visant la reprise de contact 
avec les marchés émetteurs. 
Le projet qui devrait prendre ef-
fet au début de 2021, devrait se 

Les installations du nouveau 
marché se basent sur une ges-
tion intégrée et informatisée. 
Il comprend des entrées élec-
troniques, 32 carrés de vente, 
des circuits et des quais affec-
tés  aux opérations logistiques 
(chargement, déchargement, dis-
tribution, livraison...), un espace 
couvert pour le stockage des 
caisses vides, des quais pour la 
vente en demi-gros., le tout dans 
le respect  des normes d’hy-
giène de qualité et de sécurité. 

La quasi-totalité des com-
merçants et clients du secteur 
se félicitent de cette réalisation 
tant attendue qui devrait avoir 
un impact positif sur l’activité 
commerciale très dense des 
fruits et légumes destinés aux 
différents marchés de la ville et 
sa périphérie.

de valoriser l’ensemble de l’offre 
régionale d’une façon cohérente 
en englobant toutes les facettes 
d’un produit d’une grande diver-
sité de la région Nord, incluant 
sa double façade balnéaire, ses 
atouts naturels préservés entre 
mer et montagne, et sa richesse 
culturelle.

Cependant, les observateurs 
resteront sur leur faim en n’ap-
prenant rien de précis sur la 
«Marque territoriale» dont il est 
question qui, dit-on, serait une 
approche innovante correspon-
dant à un engagement fort pris 
par le bureau du CRt-tta depuis 
2019. Elle s’inscrirait dans les 
tendances du marketing touris-
tique contemporain et vise à do-
ter la région, ses composantes 
et l’ensemble de ses opérateurs, 
d’un levier puissant pour se dé-
marquer et valoriser des expé-
riences clients uniques.

Pour le moment, et en atten-
dant des explications claires, ce 
jargon professionnel demeurera 
une énigme pour les profanes 
du secteur du tourisme.

Harraryine

Inauguration du nouveau marché de gros 
des fruits et légumes

Tourisme 

Le CRT TTA dévoile 
ses projets structurants 

Rkia ALAOUI, présidente du CRT-TTA 

Ph : DR

Ph : DR
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Des Voyagistes Andalous
en visite à Tanger et Tétouan 

Un Marocain à la tête 
de Renault-Melloussa 

Le conseil régional du 
tourisme de la ré-

gion tanger-tétouan-al Hoceima 
(CRt-tta)  et  la représentation 
en Espagne de l’office national 
marocain du tourisme (ONMt), 
co-organisent,  depuis  jeudi, une 
visite de 5 jours, des villes de 
tanger, tétouan et  Rabat, par un 
groupe de voyagistes espagnols 
appartenant à l’association des 
agences de voyage de l’andalou-
sie, arrivés depuis  Malaga à bord 
du vol de la compagnie nationale 
aérienne,  air arabia 30384,  dans 
la soirée de jeudi 15 octobre 
2020 à l’aéroport Ibn Battouta  
où ils ont été chaleureusement  
accueillis par une délégation offi-
cielle  conduite par la Présidente  
du CRt-tta, Rkia alaoui.

Pour les organisateurs, cette 
visite de professionnels  espa-
gnols du tourisme,  revêt une 
grande importance vu que c’est 

après les dernières inaugurations successives en 
matière d’infrastructure culturelle, la ville de tanger 

s’apprête à ouvrir un nouveau complexe au quartier de 
Beni Makada.

Ce nouveau palais de la Culture serait fin prêt pour ac-
cueillir ses premiers visiteurs », rapporte notre confrère 
aLM, qui annonce « pour bientôt  l’ouverture de ce bijou 
architectural et culturel.

S’étendant sur une superficie totale de 4.300 m2, « le 
centre culturel de Beni Makada représente une réponse 
avantageuse et une meilleure interaction avec les besoins 
de la population, dans une zone périphérique de tanger, où 
il y a une insuffisance d’ équipements socioculturels. Ce 
grand centre se veut un atout  de proximité qui a été réali-
sé par le département de la Culture en partenariat avec la 
wilaya de tanger», indique kamal Ben Laymoun, directeur 
régional de la culture de tanger-tétouan-al Hoceima, cité 
par aLM.

Doté d’une enveloppe budgétaire globale de 40,4 mil-
lions de dirhams, ce nouveau projet, réalisé dans le cadre 
du programme royal de tanger-Métropole, est destiné à as-
surer une animation culturelle et artistique et ambitionne 
de constituer un espace de formation, de rencontres et 
d’échanges culturels de la population tangéroise et celle 
des environs. a l’instar des autres structures culturelles 
nouvellement réalisées ou en cours de réalisation à tan-
ger, le de complexe Beni Makada est équipé et aménagé 
selon une architecture traditionnelle marocaine et avec 
des matériaux reflétant l’art et la culture de la ville du dé-
troit. Il se distingue par ses locaux alliant «les contenus tra-
ditionnels et l’évolution moderniste du patrimoine culturel 
marocain», selon les initiateurs de ce projet.

Ce nouveau centre culturel est constitué de trois niveaux 
et sera géré par le ministère de la culture. Le sous-sol se 
compose d’un conservatoire de musique et art chorégra-
phique avec des ateliers de musique, des salles de danse 
et un studio d’enregistrement. Le rez-de-chaussée com-
porte la grande salle de performance artistique (théâtrale, 
musicale…)  de 300 places, une salle multifonctionnelle, 
une bibliothèque pour enfants et une salle d’exposition. 

alors que le premier étage abrite une bibliothèque pour 
adultes, une salle informatique, une salle de formation ain-
si que des services administratifs et une cafétéria.

Rappelons qu’en plus du centre culturel de  Beni Maka-
da, tanger a connu la création de nouveaux équipements 
culturels dans le cadre du programme de tanger-Métro-
pole, dont le Palais des arts et de la culture qui est de 
même fin prêt pour ouvrir ses portes avant la fin de 2020. 
Sur une superficie totale de 24.000 m2, ce projet se veut 
un espace de formation et d’expérimentation pluridiscipli-
naires artistiques, de programmations et de productions 
culturelles et artistiques. tanger a également vu la réhabi-
litation d’une partie de son patrimoine, dont le réaménage-
ment des grottes d’Hercule, le château Perdicaris de Rmi-
late et la villa Harris.

le premier « Fam trip » qu’ac-
cueille le Maroc depuis le début 
de la Pandémie du Covid 19. 

« C’est un symbole important 

pour les opérateurs locaux et 
les marchés internationaux que 
notre destination ait repris du 
service », explique- t-on. 

au cours de cette visite, la dé-
légation espagnole tiendra des 
réunions de travail et tissera des 
partenariats  avec des profes-
sionnels de notre région, dont 
la première a été tenue entre les 
deux parties, dans la matinée 
d’hier vendredi  dans un palace 
de tanger, au cours de laquelle la 
présidente du CRt-tta a remis 
des présents aux hôtes espa-
gnols. 

La délégtion andalouse sera 
de retour en Espagne, ce lundi, 
par un vol d’air arabia au départ 
de l’aéroport Ibn Battouta  detan-
ger. 

Nous pourrions revenir sur cet 
événement dans notre prochaine 
édition, notamment pour publier 
les recommandations probables 
de ce premier « Fam trip » en 
temps de pandémie du Corona-
virus.

Mohamed Bachiri, jusqu’ici 
directeur général de la So-

ciété marocaine de construction 
automobile (Somaca), basée à 
Casablanca, vient d’être nommé 
directeur général de l’usine Re-
nault de Melloussa, à tanger.

La nomination du nouveau di-
recteur général devrait prendre 
effet à partir du 1er novembre pro-
chain, en succession à Jean-Fran-
çois Gal, appelé à de nouvelles 
fonctions au sein du groupe. 

Bachiri sera ainsi le premier 
Marocain à prendre les com-
mandes de ce site industriel de 
taille au sein de l’alliance Re-
nault-Nissan.

Né en 1965, ce lauréat de 
l’Université de Lille connait bien 
l’usine de tanger, puisqu’il y a 
contribué en qualité de directeur 
des ressources humaines (DRH) 
du groupe Renault Maroc, poste 
qu’il a occupé entre 2006 et 2013, 
après avoir longtemps occupé 
des postes de pilotage en res-
sources humaines au sein du 
Groupe Lafarge Maroc.

De 2012 à 2013, il a assuré la 
mission de conseiller au com-
merce extérieur français auprès 
de l’ambassade de France au 
Maroc.

De 2013 à 2015, parti en ex-
patriation à Renault Espagne, 
Bachiri  a occupé des postes de 
responsabilité en Manufacturing. 
a son retour au Maroc en 2015, il a 
pris les rênes de la Société maro-
caine de construction automobile 
(Somaca) basée à Casablanca, 
(où il a été, jusqu’à présent, le seul 

Marocain à assumer la fonction de 
directeur général d’une unité du 
Groupe Renault, jusqu’à sa nou-
velle nomination à la tête du site 
industriel de Melloussa à tanger.

Pour notre part, nous tenons à 
féliciter le nouveau directeur gé-
néral, Mohamed Bachiri, pour la 
nouvelle confiance placée en lui 
par son Groupe, à lui souhaiter la 
bienvenue dans notre région, et à 
lui exprimer nos sincères vœux 
de pleine réussite dans sa nou-
velle et noble mission. 

La délégation espagnole accueillie, dans la soirée de jeudi, par la 
Présidente Rkia Alaoui et des membres du bureau du CRT-TTA, à 
l’aéroport Tanger Ibn Battouta 

La présidente du CRT-TTA remettant des présents aux hôtes 
espagnols  lors du premier déjeuner-débat  organisé hier vendredi 
dans un palace tangérois.

Ph : InfosTanger

Ph : InfosTanger

Beni Makada

Bientôt un nouveau 
complexe culturel 

à Tanger
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Le discours royal adressé  au parlement depuis le 
palais royal de Rabat, en milieu d’après-midi du 

vendredi 9 octobre 2020, était focalisé sur une priorité à 
la résilience économique et sur un nouveau contrat social, 
avec la  mise en exergue de trois axes directeurs.

Le premier intéresse « le plan de relance économique » 
placé en tête des priorités de l’étape actuelle. Cela passe 
par le soutien des secteurs productifs et en particulier des 
PME. Les mesures à prendre seront l’objet d’un «cadre 

consensuel national» avec l’implication de l’Etat et des par-
tenaires sociaux et économiques, sachant que la crise du 
Covid  19 a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de 
déficits et elle a eu un impact négatif sur l’économie natio-
nale et l’emploi.

Cette crise étant généralisée, l’approche royale inter-
pelle tout le monde, Etat, parlementaires, financiers et di-
vers partenaires, à se hisser au niveau de l’étape actuelle 
au service de l’intérêt supérieur de la Nation.

Le Citoyen replacé au centre 
des préoccupations prioritaires 

économiques et sociales

Discours royal au parlement 

« a cet égard, Nous pla-
çons le plan de relance 

économique en tête des priori-
tés de l’étape actuelle. De fait, 
ce plan vise à soutenir les sec-
teurs productifs, notamment le 
tissu des petites et moyennes 
entreprises: il a pour objet de 
rehausser leur capacité à inves-
tir, à créer des emplois et à pré-
server les sources de revenu » 
a affirmé le Roi Mohammed VI, 
rappelant qu’un gros effort a 
été déjà consenti par l’Etat pour 
le soutien aux entreprises sur 
la base d’un dispositif de prêts 
garantis qui ont bénéficié à plus 
de 20000 entreprises, ayant né-
cessité une enveloppe de 26 
milliards de dirhams. 

« Ces efforts doivent se pour-
suivre, aujourd’hui, tant par les 
banques et la caisse centrale 
de garantie que par les entre-
prises et leurs associations 
professionnelles » dira le Sou-
verain, rappelant la conjoncture 
exceptionnelle que traverse le 
Maroc sous la pandémie du 
Coronavirus qui impose une 
redoutable crise avec un impact 
qui va se prolonger dans les 
prochains mois et même au-de-
là, engendrant de  persistantes 
conséquences sanitaires, éco-
nomiques, sociales et psycho-
logiques. 

« Dans ces conditions, pour 
préserver la santé et la sécurité 
des citoyens, il est primordial 
de faire preuve d’une opiniâtre 
vigilance et d’un engagement 
résolu en apportant au sec-
teur sanitaire un soutien indé-
fectible. Il importe d’œuvrer, 
concomitamment, à la stimula-
tion de l’activité économique et 
au renforcement de la protec-
tion sociale » dira le Souverain.

Soulignant les défis qu’il fau-
dra surmonter, le Roi a annoncé 
la mise en place d’un Fonds de 
15 milliards de dirhams appelé 

«Fonds Mohammed VI pour l’in-
vestissement » ; une  institution 
qui aura « la personnalité mo-
rale et des structures managé-
riales adéquates, en faisant un 
modèle de bonne gouvernance, 
d’efficience et de transparence. 

Ce Fonds spécial  a pour ob-
jet de rehausser la capacité des 
secteurs productifs ; à investir, 
à créer des emplois et à préser-
ver les sources de revenu. 

Partant de là, l’allocation des 
crédits par ce nouveau Fonds 
sera un facteur d’incitation 
des partenaires marocains et 
internationaux à accompagner 
les interventions dans de nom-
breux domaines (restructura-

tion industrielle, innovation et 
activité à fort potentiel, PME, 
tourisme, etc), avec une atten-
tion particulière à l’agriculture 
qui occupera une place prio-
ritaire dans la relance écono-
mique envisagée, avec la mise 

en œuvre d’une stratégie de 
promotion du monde rural. 

Pour le Roi Mohammed VI, 
l’un des leviers-clés en sera 
«l’opération de mobilisation 
d’un million d’hectares de terres 
agricoles collectives au profit 
des investisseurs et des ayants 
droit ». L’estimation faite des in-
vestissements attendus dans le 
cadre de ce projet est de l’ordre 
de 38 milliards de DH, soit pra-

tiquement l’équivalent de deux 
points supplémentaires du 
PIB, favorisant d’« importantes 
créations d’emplois au cours 
des prochaines années», dira le 
Souverain.

Le deuxième axe du discours 

royal fait référence à la promo-
tion du secteur social, à travers 
un projet national majeur s’arti-
culant  autour de quatre lignes 
de force et de mesures d’opéra-
tionnalisation.

1- Extension, au plus tard à 
la fin 2022, de la couverture mé-
dicale obligatoire ;

2 - Généralisation des al-
locations familiales dont vont 

bénéficier près de sept millions 
d’enfants en âge de scolarité et 
qui intéresse trois millions de 
familles ;

3 - Elargissement de la base 
d’adhésion au système de re-
traite en intégrant cinq millions 
de personnes dans la popu-
lation active qui ne bénéficie 
d’aucune pension ;

4 - Généralisation de l’accès 
à l’indemnité pour perte d’em-
ploi pour des Marocains justi-
fiant d’un emploi régulier.

Le pilotage innovant et effi-
cace de ce projet se fera sur la 
base d’une concertation élargie 
à l’ensemble des partenaires. 
a terme, il est prévu un organe 
unifié en charge de la coordi-
nation et de la supervision des 
régimes actuels de protection 
sociale.

Le troisième et dernier axe du 
plan de relance, concerne l’exi-
gence d’une nouvelle gouver-
nance publique, corrélée à la 
reddition des comptes, un prin-
cipe consacré par la Constitu-
tion, impliquant l’État ainsi que 
les partenaires économiques 
et sociaux et se fondant sur le 
principe de corrélation entre 
droits et obligations.

Il est ainsi prévu des réformes 
portant sur les institutions de 
l’Etat et des entreprises pu-
bliques pour en faire « un le-
vier de développement et non 
un frein » a indiqué le Roi. Une 
manière d’insister sur « la reddi-
tion des comptes ».

Pourvu que tout le monde ait 
compris le message… !

D’autre part, l’autre constat 
réconfortant qui s’impose, c’est 
celui de relever que dans cette 
nouvelle démarche royale de 
relance économique, le Citoyen 
occupe une bonne place en ma-
tières d’emploi de santé et d’in-
demnisations diverses… ! 
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L’acteur, poète et parolier 
Hammadi tounsi s’est 

éteint, dimanche matin, à l’âge 
de 86 ans, après une longue 
maladie, à son domicile à Rabat.

Ses obsèques ont eu lieu, 
après la prière d’ad-dohr au ci-
metière de Laâlou à Rabat.

Né en 1934 à Rabat, une ville 
où il a vécu ses quarante glo-
rieuses années de grand artiste 
aimé et idolâtré par son public, 
le défunt a été inhumé au cime-
tière achouhada.

Fervent amateur de jogging, 
l’auteur de «yal ghadi fi tomo-
bile» a fait ses débuts avec la 
troupe de la Radio et télévision 
marocaine en 1954. Considéré 
comme l’un des pionniers dans 
le domaine du théâtre au Maroc 
et un parolier hors-pair, le défunt 
a produit en 40 années d’activi-
tés artistiques, pas moins de 17 
pièces de théâtre et 152 chan-
sons, enrichissant ainsi le réper-
toire de la chanson marocaine. 
Il a pu collaborer dans ce sens 
avec de grandes vedettes natio-
nales de la chanson marocaine 
comme abdelouahab Doukkali 
et abdelhadi Belkhayat.

Le défunt a également joué 
dans des films marocains, en 
s’associant à plusieurs réalisa-

teurs dont abdelaziz Ramdani, 
Larbi Bennani et Hassan Ben-
jelloun. Il a aussi joué dans des 
films étrangers notamment de 
production américano-cana-
dienne, tel « Mary, Mother of 
Jesus». 

Deux jours après cette dou-
loureuse perte qui a consterné 
le public marocain, c’est cet 
autre géant du théâtre, aziz 
Saâdallah qui a tiré sa révé-
rence, mardi à l’âge de 70 ans, 
également des suites d’une 
longue maladie. 

acteur, auteur, metteur en 
scène et producteur de plu-
sieurs pièces de théâtre, séries, 
émissions et téléfilms, le défunt 
formait, avec son épouse khadi-
ja assad, un couple bien soudé, 
au travail comme dans la vie. 

Dès les années 70, ce duo insé-
parable multiplie les expériences 
théâtrales et se lance, en 1977, 
dans le réseau du petit écran 
marocain, avec la série «Hia ou 
Houa» («Elle et lui») qui ren-
contre un vif succès populaire 
et pose les jalons de l’humour 
décalé et potache qui fera la ré-
putation du Saâdallah et assad. 

Dans les années 80, ils 
fondent la compagnie «théâtre 
80» et partent en France où aziz 
décroche un diplôme de met-
teur en scène. Les deux époux 
prennent ensuite en charge des 
pièces réalisées et effectuent 
des tournées pour le grand 
plaisir des Marocains vivant en 
Europe, au Moyen-Orient et en 
amérique.

Egalement acteur pour le 
cinéma, aziz tourne, depuis le 
milieu des années 80, de beaux 
succès comme Badis (1990), 

Les Casablancais (1999) ou en-
core Number one (2008).

Plus récemment, nous avons 
apprécié aziz et khadija, condui-
sant une pléiade d’acteurs che-
vronnés, dans la série télévisée 
« Lalla Fatima».

a souligner que le Roi Mo-
hammed VI a adressé un mes-
sage de condoléances et de 
compassion aux familles de 
deux artistes disparus parta-
geant leurs sentiments suite 
à cette perte douloureuse et 
leur exprimant les vives condo-
léances du Souverain et Ses 
sincères sentiments de com-
passion.

Pour notre part, nous pré-
sentons nos condoléances les 
plus attristées à l’ensemble des 
membres des familles tounssi et 
Saâdallah, ainsi qu’au public Ma-
rocain, priant Dieu le tout Puis-
sant d’avoir les défunts en Sa 
Sainte miséricorde, les accueillir 
en Son Vaste Paradis et appor-
ter soutien et patience à leurs 
familles et à tous leurs proches 
afin de les aider à traverser cette 
dure épreuve et les protéger de 
tout malheur. amine.       

Inna Lillahi wa inna ilaïhi 
raji3oune

C’est avec une profonde affliction et une immense consterna-
tion que nous avons accueilli la triste et chagrinante nou-

velle du décès survenu  le 13 octobre 2020, à l’âge de 74 ans, du 
très cher regretté abderrazak  EL IDRISSI.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière d’al Mouja-
hidine, où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège 
funèbre restreint à cause de la pandémie,  comptant quelques 
proches  qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage 
posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
sa veuve Mme Malika El Yettefti ; à ses enfants azeddine, Mohamed, Noamane, Fadoua, Houda, 
Lamiae et Hafssa ;  à l’ensemble des membres des familles  El Idrissi, Yettefti  et familles alliées ; 
ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux 
très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur dou-
leur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Para-
dis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser 
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. amine. 

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Abderrazak EL IDRISSI
rappelé à Dieu 

Deux brillantes étoiles s’éteignent dans le ciel du théâtre :

Hammadi TOUNSI
et  Aziz SAADALLAH

Covid-19   

Rappel pressant 
aux citoyens 

Face à l’augmentation des cas de contamination 
au Covid-19 dans notre pays et partout dans le 
monde, et vu le nombre croissant des décès et 

des cas critiques d’infection au coronavirus, enregistrés 
durant la deuxième phase de la pandémie, particulière-
ment après la levée progressive des mesures de confi-
nement, nous réitérons une nouvelle fois les recomman-
dations des autorités sanitaires à l’égard des citoyens  
pour le strict respect des mesures préventives, notam-
ment le port obligatoire de masque, le respect de la dis-
tanciation physique, le lavage régulier des mains, éviter 
les rassemblements et le crachat dans les espaces pu-
blics, et utiliser l’application « wiqaytna ». 

Nous insistons sur le fait que la sous-estimation 
par certaines personnes des risques du coronavirus 
et le non-respect des mesures préventives ont forte-
ment contribué à la propagation du virus surtout par-
mi les catégories les plus vulnérables, en particulier 
les personnes âgées et celles souffrant de maladies 
chroniques comme le diabète, l’insuffisance rénale et 
l’asthme et autres.

Face à ce tableau non reluisant, nous invitons, une 
fois encore, l’ensemble des citoyens à se conformer à 
ces mesures préventives afin de se protéger et protéger 
les autres.

Quant aux personnes présentant des symptômes 
comme la température élevée, la toux, la perte d’odo-
rat et les difficultés respiratoires, elles sont invitées à 
contacter les services « allo Yakada » 080 100 47 47, 
«  allô SaMU 141 »  ou allo 300.

a bons entendeurs Salut ! 

Quelque 32.000 stagiaires sont inscrits dans 33 établisse-
ments de formation professionnelle dans la région de tan-

ger-tétouan-al Hoceima pour la saison 2020-2021, dont le coup 
d’envoi a été donné récemment à l’Institut spécialisé en hôtellerie 
et tourisme d’al Hoceima pour les étudiants de première année.

a cette occasion, une délégation conduite par le directeur 
régional de l’Office de la formation professionnelle et de la pro-
motion du travail (OFPPt) à tanger-tétouan-al Hoceima, Seddik 
abdelmaoula, en présence  du directeur du Complexe de la for-
mation professionnelle d’al Hoceima, s’est informée du dérou-
lement des études et de la formation à l’Institut spécialisé de 
technologie hôtelière et touristique d’al Hoceima et  l’Institut spé-
cialisé de technologie appliquée d’Imzouren, et s’est assurée du 
respect des mesures de prévention et des conditions sanitaires 
préconisées par les autorités pour lutter contre la propagation de 
la pandémie du Covid-19.

Formation professionnelle

La région Tanger 
Tétouan - Al Hoceima 

compte 32.000 
stagiaires
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Al Hoceïma

Trois morts dans 
un accident de la route 

trois personnes d’une même famille ont péri dans 
un accident de la circulation survenu, dimanche, 

sur la route reliant al Hoceima à  kassita.
Le drame  est survenu lorsque le conducteur d’une 

voiture légère  a perdu le contrôle de son véhicule en 
négociant un virage dangereux, ce qui a provoqué une 
chute brutale de la voiture dans un profond ravin.

L’épouse  du conducteur et mère de famille  installée 
à la place du mort, ainsi que sa fille et son beau-frère ins-
tallés sur le siège arrière , sont morts sur le coup, tandis 
que le père de famille qui conduisait et une autre fille de 
la famille   s’en sont  tirés avec des blessures graves ce 
qui a nécessité leur évacuation en urgence à l’hôpital. 

Les membres de cette  famille revenaient de tanger 
où ils ont assisté à la cérémonie de mariage de leur fils.

La Gendarmerie royale a procédé au constat d’usage. 

uuuuuu

Contrebande 

Saisie à M’ghogha Kbira  
de 26.000 unités 

d’habillement 

Des douaniers relevant du commandement régional 
de tanger-tétouan-al Hoceïma, ont procédé, sa-

medi 10 octobre 2020, à la  saisie de quelque  26.000 uni-
tés d’habillement  prêts à porter, de contrebande, pour 
femmes, hommes et enfants, de marques mondialement 
réputées. 

Cette opération est liée à trois autres du même genre, 
menées au cours de la même semaine, consécutives à 
la localisation  d’entrepôts clandestins  situés près de la 
zone industrielle de M’ghogha, qui a donné lieu, mercre-
di 7 octobre 2020, à trois perquisitions ayant permis de 
saisir 28 tonnes de tissus et 4.670 unités de vêtements 
de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, d’une 
valeur de 2,5 millions de dirhams. 

La dernière perquisition effectuée par les douaniers, 
en collaboration avec la police judiciaire relevant du 
district de Béni Makada , a permis de mettre la main sur 
cette marchandise prohibée à la commercialisation au 
Maroc.

La dernière opération s’est également  soldée par la 
saisie de 3,5 tonnes de tissus de contrebande, 1,2 tonne 
de sachets plastiques d’emballage et 1,3 tonne de dé-
chets de vêtements de prêt à porter. La valeur globale 
de ces marchandises saisies, samedi,  est estimée à 1,2 
million de dirhams.

Une enquête est ouverte pour identifier les acteurs 
impliqués dans ce réseau actif dans la contrebande de 
tissus et de vêtements prêts à porter.

Mesnana

Arrestation des assassins
 d’un jeune gendarme 

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
police de tanger a procédé, aux premières 

heures de lundi 12 octobre 2020,  à l’interpellation de 
deux mineurs âgés de 15 et 16 ans pour leur implica-
tion présumée dans une affaire de coups et blessures à 
l’arme blanche. 

Le jeune gendarme de 28 ans, originaire de Salé, qui 
venait à peine  de célébrer son mariage, a succombé à 
ses blessures, une fois évacué à l’hôpital

Le drame est survenu lorsque les deux mis en cause, 
accompagnés d’un jeune garçon de leur âge, sont en-
trés en conflit avec un jeune gendarme habillé en civil, 
qui se trouvait, dimanche vers 20 heures,  à hay Mes-
nana, à tanger, non loin de la Maison de la Presse. 

L’ayant abordé de façon menaçante dans le but de le 
délester  de son argent et de son téléphone portable, le 
jeune gendarme a opposé une résistance à ses assail-
lants qui l’ont agressé à l’arme blanche. 

alors que deux parmi les trois mis en cause ont été 
arrêtés et placés en garde à vue,  les recherches se pour-
suivent pour arrêter le troisième complice, identifié.

uuuuuu

Hay M’ghogha

Démantèlement 
d’une deuxième fabrique 

clandestine de sacs 
en plastique

En application des dispositions de la loi n°77-15 
portant sur l’interdiction de la fabrication, de 

l’importation, de l’exportation, de la commercialisation 
et de l’utilisation de sacs en matière plastique, s’inscri-
vant dans le cadre des efforts consentis par l’adminis-
tration des douanes et impôts indirects en matière de 
protection du consommateur, de lutte contre la fraude 
et de protection de l’économie nationale, une deuxième  
usine clandestine de fabrication de ce genre de sacs a 
été démantelée, lundi à hay M’ghogha  à tanger, par les 
éléments des douanes relevant du commandement ré-
gional de tanger-tétouan-al Hoceima.

Lors de cette nouvelle  opération, les douaniers ont 
effectué une perquisition dans le magasin de cette uni-
té clandestine, qui a donné lieu à la saisie de  plusieurs 
équipements de fabrication de sacs en plastique, à neuf 
tonnes de matières premières et de sachets d’embal-
lage prêts à la commercialisation, ainsi qu’à l’arrestation 
d’une personne qui se trouvait sur les lieux.

Une enquête judiciaire est ouverte pour identifier et 
interpeller  l’ensemble des personnes impliquées dans 
cette affaire, 

Tétouan

 Quatre jeunes décèdent 
en buvant une boisson 

frelatée 

Un nouveau drame s’est produit dernièrement à 
tétouan, lorsque, lors d’une soirée arrosée, 

six jeunes gens dont deux , ont consommé un mélange 
d’alcool  et de diluant pour peinture.

L’enquête aurait  révélé que ces jeunes avaient pris 
l’habitude de se saouler avec ce genre de mixture,  qui 
leur revenait moins chère que les boissons classiques, 
mais cette fois ils auraient forcé sur  la dose, ce qui  leur 
a provoqué une sévère intoxication collective  qui a né-
cessité leur évacuation en urgence à l’hôpital  où ils ont 
été placés en réanimation médicale.

Malheureusement, quatre parmi les jeunes victimes 
n’ont  pas résisté  aux importants dégâts subis par leurs 
organes internes, ce qui a fini par les tuer.

Une enquête est ouverte pour déterminer dans 
quelles circonstances  ces jeunes parvenaient-ils à se  
procurer les composants de ce mélange toxique.

uuuuuu 

Tétouan

Viols à répétition 
d’une fillette de 3 ans

Ouvrière dans une usine dans la zone industrielle  
à tétouan, une jeune maman  a pris l’habitude de 

confier la garde de sa fillette de 3 ans à ses voisins. Elle 
ne se doutait pas qu’elle plaçait ainsi son enfant dans la 
gueule du loup.

En effet, aussitôt la mère partie à son travail,  la fillette 
se trouvait livrée au fils des voisins qui la violait à répé-
titions.

La maman se rendra compte, un jour, que sa fille por-
tait des lésions anormales  au niveau de ses parties in-
times. Le médecin a confirmé que la fillette était soumise 
à des viols à répétition.

Une fois la plainte déposée, les soupçons ont été por-
tés sur le fils des voisins, seul garçon dans la maison, 
devenu  principal accusé et placé en garde à vue, après 
avoir été entendu par les enquêteurs.  Une fois passé 
aux aveux, le jeune accusé devait être présenté  au juge 
d’instruction.

En plus de la famille de la fillette, l’Association Al 
karama s’est également constituée partie civile dans 
ce dossier qui ne manque pas de rappeler les autres 
affaires ayant défrayé la chronique, ces dernières se-
maines. 

Ph : DR

Faits divers

Ph : DR

Ph : DR

Ph : DR
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Une surprise au sein de l’équipe nationale  en concentration : 
Mounir Haddadi vient de quitter le Maroc en direction de Séville. 
Selon une dépêche de la FIFA ,il ne pourra pas être inscrit pour 

le moment comme joueur marocain. Un état de frustration domine  Wahid 
Khalilovic et  Faouzi Lekjae, respectivement sélectionneur et président de 
la FRMF après que le dossier du joueur Mounir Haddadi ait été compliqué 
ces dernières heures.

 «Le problème semble étrange en effet, car le joueur ne sera pas 
officiellement qualifié pour participer aux matchs amicaux entre le Sénégal 
et le Congo. Ce sont des détails officiels, il est donc probable que Mounir 
Haddadi accepte son départ en pour l’Espagne en attendant le  traitement 
de son dossier .Ce qui semble étonnant c’est que «le Congrès de la FIFA a 
approuvé l’amendement de la loi pour les joueurs de nationalités différentes. 
C’était la demande de la Fédération marocaine de football et du joueur 
Haddadi, et tout le monde pensait que l’histoire était réglée et  terminée au 
profit de l’équipe nationale marocaine.»

Malheureusement aux toutes dernières minutes, l’Espagne s’est 
opposée et a informé la FIFA que le joueur avait disputé un match dans une 
compétition officielle en dehors de l’âge autorisé pour lui de changer de 
position pour représenter un autre pays, et la FIFA a répondu favorablement 
à cette demande. Au moins, il existe un arrêt des procédures de qualification 
pour jouer les deux prochaines rencontres amicales avec bien sùr l’attente 
de nouveaux développements dans le dossier.

Intervention de Faouzy Lekjae
L’entraineur  national a confirmé lors d’une interview à la presse qu’il 

était très déçu de ce qui s’est passé avec ce joueur, car il comptait sur ses 
débuts contre le Sénégal.

Il a dit: «Oui, je m’y attendais et je voulais que Mounir participe avec 
ses coéquipiers  et entrer dans l’atmosphère avec nous dans de telles 
confrontations. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je suis perturbé par 
tous les développements qui se sont produits.»

Le même désagrément a accompagné le président de la Fédération 
marocaine de football qui avait promis au joueur de coopérer avec lui, 
soulignant qu’il «ne gardera pas le silence sur cette position de la FIFA».

Il a révélé: «Si Haddadi n’est pas qualifié, le cas sera soumis au Conseil 
d’arbitrage sportif, et cette fois le joueur ne déposera pas une demande 
de jouer pour le Maroc, mais une plainte contre son retard de qualification 
après que le Congrès de la FIFA a approuvé l’amendement de la loi sur les 
joueurs à double nationalité.»

Une bonne ambiance
Face à ce qui  s’est passé et dans une tentative de contenir la colère 

de Mounir Haddadi et la frustration qu’il ressent, Wahid Khalilovic  a insisté 
pour accueillir le joueur sous une forme différente, après avoir été invité lors 
d’un dîner pour que les joueurs lions se manifestent pour chanter et sortir 
du cercle de tristesse qui pèse sur lui.

Haddadi a également eu le soutien de ses collègues, qui lui ont assuré 
qu’ils attendraient la solution de sa crise, après avoir reçu un excellent 
accueil et découvert une atmosphère idéale et enthousiaste dans le camp 
des Lions, contrairement à l’isolement qu’il ressentait dans les camps de La 
Roja avec la sélection espagnole.

Tribune du Sport

Débuts avec le Barça B
Incroyable mais vrai, le successeur de Messi 

pourrait être un jeune marocain de seize ans,déjà 
en formation au FC Barcelone au centre de la 
Masia. C’est l’avis de l’ex international hollandais 
Patrick Kluivert, Jordi Roura et de leurs proches 
collaborateurs à la direction technique des équipes 
inférieures catalanes. Pour la première fois, il dis-
putera avec le Barça B cette semaine le dernier 
match amical de la pré-saison contre Cornellà 
avant de débuter la Ligue contre Nàstic la semaine 
prochaine. Au Stade Johan Cruyff , l’un des grands 
paris de la carrière du Barça: Ilias Akhomach est 
prêt à faire ses débuts avec seulement 16 ans.

Comment joue-t-il ?
C’est un footballeur au potentiel brillant qui 

vient d’arriver à la Barcelona Youth League après 
avoir terminé son stage de cadet, mais qui peut être 
un autre cas de joueur qui brûle les stades tôt. Son 
talent et sa personnalité ont surpris lors des deux 
entraînements qu’il a déjà réalisés avec le Barça 
B.Ilias est un ailier habile, bien qu’il puisse occu-
per les trois positions offensives. La comparaison 
avec Ansu ou même avec Leo Messi est facile. En 
fait, Patrick Kluivert lui-même l’a déjà comparé à 
l’Argentin. «C’est le Messi qui arrive», a-t-il osé dire 
dans une interview au SER Catalunya en 2019. En 
fait, il est déjà un peu similaire. Son agent est Hora-
cio Gaggioli, le représentant qui a amené Messi à 
Barcelone.

D’une famille marocaine, Ilias est né à Igualada 
et originaire des Hostalets de Pierola. Sa passion 
pour le football vient de son berceau et il est entré 
dans la carrière du Barça pour rejoindre le Pre-
benjamín. Son cas était particulier car après cinq 
saisons en tant que Blaugrana, une fois l’étape de 
Football 7 terminée, les responsables  lui ont dit 
qu’il ne continuerait pas dans la carrière de culé.
Après la déception initiale, Ilias Akhomach est allé 
à Gimnàstic Manresa pendant une saison pour 
commencer son étape d’enfant et s’adapter au 
football 11. Là, il a explosé en tant qu’ailier et en 
une seule campagne, il a convaincu  Barcelone. 
De plus, l’équipe Blaugrana a failli perdre un talent 
impressionnant auquel le Real Madrid aspirait déjà, 
parmi d’autres équipes espagnoles qui voulaient 
l’éloigner de Manresa. 

Retour au FC BARCELONE
Mais c’est Jordi Roura qui l’a ramené à la mai-

son.Le garçon et sa famille, sans rancune, ont déci-
dé de retourner au Barça. La fidélité culé s’est éga-
lement poursuivie ce printemps. Le club du Barça 
a commencé à négocier son renouvellement dès 
la fin de l’année dernière malgré les offres impor-
tantes qu’il avait de la Premier League.

À La Masia et à l’académie des jeunes du Barça, 
les encadreurs ne veulent pas courir avec l’évolu-
tion du joueur des Hostalets de Pierola, mais ils 
supposent également qu’ils n’arrêteront pas son 
évolution.

LE SUCCESSEUR 
DE MESSI

UN MAROCAIN ?

UNE ABSURDE DECISION DE LA FIFA :

MOUNIR HADDADI
N’EST PAS ENCORE JOUEUR 

MAROCAIN

Le gardien de but international Hicham Lemjehed vient de prolonger son contrat à l’IRT pour une 
durée de trois ans.Bien qu’ayant une proposition alléchante de 250 millions de centimes par saison 

pour jouer au Chabab de Mohamedia, il a préféré continuer à défendre les couleurs du club du détroit.Cô
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CULTE
CHRÉTIEN

Cathédrale 
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28 
et 05.39.93.27.62
Dimanche : 
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol) 
En semaine : 19 h 00

Eglise Notre Dame 
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30

St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

tAnger prAtique
 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 17 06:01 13:14 16:18 18:49 20:05 

 Dim. 18 06:02 13:13 16:17 18:48 20:04 

 Lun. 19 06:03 13:13 16:16 18:47 20:03

 Mar. 20 06:04 13: 13 16:15 18:46 20:02

 Mer. 21 06:05 13:12 16:14 18:45 20:01

 Jeu. 22 06:06 13:12 16:13 18:44 20:00

 Ven. 23  06:07 13:12 16:12 18:43 20:00

HORaIRES DES PRIÈRES
du 17 au 23 Octobre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : La résolution d’un problème ardu est à votre portée. Votre ré-
flexion va dans le bon sens.
Amour : Vous rassemblez vos forces pour pouvoir mener à bien vos projets 
amoureux même si des petits retards risquent d’intervenir.
Argent : Dès que vous avez le sourire vos proches comprennent que c’est 
parce qu’il n’y a pas de souci d’argent.
Travail : Les humeurs sont puissantes et changeantes, le foyer réclame 
toute votre attention alors profitez-en pour renforcer vos liens familiaux. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous serez beaucoup moins distrait et plus serein pour vous 
concentrer sur vos diverses tâches et les mener à bien. 
Amour : L’univers facilite en cette semaine vos sentiments les plus intimes, 
rabiboche les cœurs fâchés, inspire la conciliation !
Argent : Pour éviter les situations financières inconfortables vous gardez le 
contrôle sur vos dépenses.
Travail : Vous osez et sortez du rang avec entrain, ce qui devrait vous per-
mettre d’avancer vos pions et peut-être de remporter de francs succès.. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous voilà prêt à sortir de votre réserve et à vous ouvrir aux autres 
en toute sérénité.
Amour : La vie vous met à l’épreuve et vous demande de démontrer que vos 
idées sont bonnes, que vos convictions sont justes.
Travail : Un soupçon de diplomatie et votre charme à toute épreuve de-
vraient vous assurer des lendemains qui chantent.
Argent : Votre souci du détail et votre recherche de l’excellence sont très 
appréciés par les conseillers bancaires à l’écoute de vos projets. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous qui êtes d’habitude si affectif et si attentif à l’autre, vous 
montrez des signes de faiblesse.
Amour : Vous serez inspiré, l’amour de l’autre vous dynamisera. Vos batte-
ries se rechargent.
Argent : Des influences astrales bénéfiques vous permettent de repartir sur 
des bases positives, ça fonctionnera plutôt bien.
Travail : Vous ne vous occupez de rien, votre partenaire a tout organisé 
pour que vous puissiez vous détendre et oublier vos petites préoccupations. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur :  A vous exprimer davantage, à adopter des changements qui 
rééquilibreront certaines de vos relations et à tisser de nouveaux liens. 
Amour : Il est temps pour vous de trouver un équilibre entre carrière et 
sentiments.
Argent : Vous pouvez compter sur un effet positif des astres dans votre 
signe. Nouveau souffle, renouveau, si les choses étaient difficiles.
Travail : En répartissant votre temps de travail sur les deux jours et en 
évaluant bien ce qui peut être élagué, vous ne garderez que l’essentiel.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Pour votre plus grand bonheur, votre vie relationnelle se teinte de 
nouvelles couleurs..
Amour : Les astres vous invitent à le faire, à écouter vos envies et à laisser 
parler votre cœur. Révélez vos ressentis sans retenue.
Argent : Restez ouvert à de nouvelles propositions, des portes s’ouvrent 
pour davantage d’aisance financière, avec quelques efforts.
Travail : Vous engage à repousser vos limites et à explorer des univers que 
vous auriez boudés avant par manque de confiance en vous.. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Restez calme, vous éviterez ainsi des regrets, votre entourage compte 
sur vous et sur le bon équilibre de vos relations, surveillez vos réactions.
Amour : Très absorbé par vos amours et vos autres affections, vous tentez 
malgré tout de garder le cap car les couacs ne sont pas à exclure.
Argent : Tout ce qui concerne la communication, le commerce, les 
échanges, vous seront également très positifs. 
Travail : Cela fait déjà un moment que vous vous posez toute sorte de ques-
tions sur vos associations professionnelles et vos diverses collaborations.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous aurez les ressources nécessaires pour mener à bien vos 
diverses tâches, pour mettre en avant vos compétences.
Amour : Vous êtes rayonnant d’amour et d’harmonie et c’est une excellente 
journée pour déclarer vos sentiments. 
Argent : Rien n’arrête votre enthousiasme, faites en sorte de ne pas dépasser 
les limites du raisonnable particulièrement si vous devez signer un accord.
Travail : Vous jetez aux orties vos bonnes résolutions qui étaient, en réalité, 
une source de stress.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous allez vous sentir plus à l’aise en société. Vous serez content 
de vous, vous irez au-devant des autres en toute confiance.
Amour : L’amour avec un grand A vous attend que vous soyez en couple ou pas. 
En effet, les astres prévoient de grands changements positifs dans ce domaine.
Argent : Vous avez des obligations financières comme tout le monde sauf 
que vous êtes quelqu’un de prévoyant qui se laisse très rarement surprendre 
par une facture ou par des frais imprévus.
Travail : Vous agrémentez votre temps libre de loisirs que vous appréciez 
particulièrement. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur :  Le moment est venu de comprendre ce qui vous est essentiel et 
de vous libérer de vos frustrations, regrets et autres boulets.
Amour : Si votre situation amoureuse mérite réflexion prenez le temps qu’il 
vous faut pour y réfléchir.
Argent : Le courant passe avec vos proches mais ce sont les finances qui ne 
sont a priori pas au rendez-vous.
Travail : Vous décidez de privilégier les moments en famille plutôt que rester 
à la maison à ranger ou bien à traîner. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous êtes très enthousiaste et faites preuve d’une extrême délica-
tesse dans vos échanges.
Amour : La famille doit débouler à la maison ? Quelques amis ? Parfait ! 
Préparez un bon repas ou simplement une pâtisserie à partager.
Argent : Les nouvelles acquisitions parfois insolites que vous ferez vous 
ouvrent à de nouvelles perspectives de vie. 
Travail : En recherche d’emploi, c’est un temps plutôt positif avec des sur-
prises intéressantes dans votre vie professionnelle. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Fini le stress et les émotions qui vous mettent sans dessus des-
sous, vous serez plus calme et plus confiant.
Amour : Le vent tourne généreusement dans votre direction et vous incarner 
à merveille la sensualité et la vivacité amoureuse. 
Argent : Grâce à votre vivacité, vous pourriez réussir à convaincre votre hié-
rarchie qu’une augmentation de salaire serait la bienvenue ou votre banquier 
de vous accorder un prêt intéressant.
Travail : Vous avez des projets ou des impondérables, vous n’entendez 
guère céder au chantage. Le travail que vous avez ramené à la maison ne fait 
pas l’unanimité ? Vous composez avec cette légère houle.

HOROSCOPE

Dérangement .....................................110
Renseignements ................................160
Police-Secours ....................................19
Pompiers-Ambulance (fixe) .................15
Gendarmerie accidents .....................177
Hôpital (urgences) ...........05.39.93.08.56
Hôpital Mohammed V ......05.39.93.24.44
Hôpital Med VI (urgence) .05.39.31.25.23
Hôpital Duc de Tovar .......05.39.93.66.53
Hôpital Al Kortobi .............05.39.93.42.42
Hôpital Béni Makada .......05.39.95.88.07
Clinique Tingis .................05.39.34.04.04
Clinique Salam ................05.39.32.25.58
Wilaya (standard) ............05.39.94.09.13
Wilaya (standard) ............05.39.94.02.77
Brigade économique ........05.39.94.05.03
Hygiène municipale .........05.39.93.28.63
Sûreté Régionale .............05.39.94.04.77
Gendarmerie Royale .......05.39.94.09.92
Forces Auxiliaires ............05.39.94.35.83

Permanence Taxi ............05.39.94.55.18
Port (ODEP) ....................05.39.93.60.40
Aéroport ...........................05.39.39.37.20
Météo ...............................05.39.39.36.24
C.R. d’Investissement. .....05.39.34.23.03
Agence urbaine de Tanger 05.39.32.15.00
Amendis 05.39.32.14.14 - 05.39.32.81.00
C.C.I.S. ............................05.39.94.63.80
Chambre franç. de Com.  05.39.32.22.22
Comanav .........................05.39.94.05.04
Limadet ............................05.39.93.36.47
Comarit ............................05.39.32.00.32
R.A.M. ..............................05.39.93.47.22
Ibéria ................................05.39.93.61.77
O.N.C.F. (Gare) ...............05.39.20.30.40
C.T.M. ......039.93.11.72 / 05.39.32.49.15
Médi I ...............................05.39.93.63.63
Radio-Tanger ...................05.39.93.56.80

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf

kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 19 au 23 
OctObre 2020

Lundi 19 OctObre 2020 
Pharmacie Misterkhouch
Val Fleuri 1er rue a gauche de Agharas
Tél. : 05.39.93.72.82 
Pharmacie Moncef
Rte de Rabat, entre Azib hadj 
Kaddour et Kharba 
Tél. : 06.75.10.81.18     
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata, Rés. Al Hanae 
Tél. : 05.39.94.64.84 
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 06.02.29.23.26 
Pharmacie Bismiallah
Avenue Driss I Résidence El Kheir 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten, Rond point Ziaten
Tél.: 05.31.06.75.12

MArdi 20 OctObre 2020
Pharmacie Mouadafine
Quartier Boughaz Rue Wahda Watania 
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 Coca-cola
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 05.39.30.19.32     
Pharmacie Mikou
Aouama, quartier Lmrabet, prés doha
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Marche de Gros Aouama
21, Lot Amal II, rue Med Salim Bida 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Tingis
87 Bd Imam Mouslim Dradeb 
Tél. : 05.39.93.36.35

Mercredi 21 OctObre 2020 
Pharmacie Al Balsam
Nouvelle rte entre Marjane et Mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77  
Pharmacie Boughlala
Rte de lot Annakhil cimetière Sidi Driss
Tél. : 06.81.01.27.79 
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit, immeuble Ibéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Tanja Balia
En face station taxis Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Jeudi 22 OctObre 2020
Pharmacie Benallal
Av. Fatima Zohra n°127 Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40 
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay el Jadid Casabarata 
Tél.: 05.39.31.08.96  
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et stop sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Oued Sania
Rte de Tanja Balia quartier Oued Sania 
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana en face de l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Vendredi 23 OctObre 2020
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual à côté théâtre Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41  
Pharmacie Mosque El Fath
Rte de la ferraille prés mosqué Fath
Tél. : 05.39.35.31.98
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, bd Mly Ali Chérif Beni Makada 
Tél. : 05.39.95.67.74
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Nouvelle
Bendibane prés école Mly Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96     
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 Moujahiddine 
Tél. : 05.39.38.26.57

Samedi 17 et dimanche 18 
OctObre 2020

•  SAMedi
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibno Ziad Drissia
Tél.: 05.39.95.64.15   
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri Bloc A2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta prés Abes Sebti
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira Rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.95.01.98   
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Malabata
Tél. : 05.39.94.21.81

 •  diMAncHe
Pharmacie Jamae Al Azhar
Av. Abderrahman kawakibi Branes I 
Tél. : 05.39.31.44.07 
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane 
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Anegay
8, rue Semmarine Souk Eddakhel
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30

Samedi 17 et dimanche 18 
OctObre 2020

Pharmacie Assalam
Jirari 2 N° 26 en face café Irama 
Tél.: 05.39.36.06.00  
Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41  
Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 n° 32 B 
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie Aouama Charkia
Entré Bouhssaine Hay Loudaya Aouama
Tél. : 05.39.95.56.33  
Pharmacie Aiche
Tanja Balia entrée Ouad Chate et Addoha
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine Rés. Omar bloc B
Tél.: 05.39.31.40.79 
Pharmacie Ain Chifae
Lot El Azizia Rés. Aya Moujama Hassani
 Tél.: 05.39.38.41.45         
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj Dradeb
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.35.46
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• Mots fléchés N° 1241
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GRILLE CODEE N° 720
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 719

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1242

• Mots croisés N° 814

MOTS CROISÉS (grille N° 815)

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

JAMAIS
VIEUX

VILLE DE
ROUMANIE

VILLE
CÔTIÈRE

ENIGME

JEUX
DE MOTS

CÉTACÉ

ENTICHÉ

TRAVAIL
PÉNIBLE

A MOI

PROJEC-
TILE

CÂBLE
MARIN

TABLEAU

LIÉ

CRÈVERA

SUITE

L’HOMME
DES

GROTTES

SCÈNE

INTER-
JECTION

ENJAM-
BEMENT

LIEU
DE

RELÂCHE

DESERT

ATTENDUE

PRODUITES

SANS
MOTIFS

MATIN

EPOQUE

ELIMAI

PUNAISE
D’EAU

AFFICHES

BRUIT
AIGU

ISSUE

VENTILE

VEDETTE

LETTRES
DE CRÉANCE

RACONTER

OFFENSER

OISEAU
DE PROIE

TABLE DE
TRAVAIL

METTRE
À SEC

NOTE

OISEAUX
DE MER

ROUE

ABATTUS

MESURE
AGRAIRE

OUVRIÈRE

ABRI
DE BÊTES

FOND
DE TEINT

INFORME

MEUBLES

NÉON

CÈLE

DURABLE

PETIT
ARBRE DEMOISELLE

  C   F  O  S  H  R
 B A L E I N O P T E R E
  L A R A C H E  R  J
 R E B U S   C A C H E
  M E  I N S T R U I T
 O B U S  E T A B L E
  O R I N  A C R E  T
 N U   E T A B L E  R E
  R E G  B L E S S E R
 E S P E R E E  S T A R
    U S A I  N E E  A
 U N I  P L A C A R D S
  E S C A L E  U N I S
  P E R C E R A  E R E
 S E R I E  E M I S E S

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

AVANT
MIDI

MÉTRO

PREMIER
VENU

SAVOIR

AFFRAN-
CHISSEMENT

CIRÉS

SANS
SE PRESSER

VOIE
LACTÉE

PAYS
D’ASIE

RIMEURS

PLUS
D’UN

HEURE
ROMAINE

DANS

PETIT
REFUGE

OTÉE

PERSONNEL

RADE

VOIR
LE JOUR

EMPOCHÉS

ARMÉE

GROS
SERPENT

VIEILLE
AMIE

RÉFUTA

PORTE
VOIX

NOTE

DÉDUIRENT

MONARQUE

CURIOSITÉS

PRENDRAI
À TÉMOIN

BOUCLIER

DELON

HABILETÉ

SUITE
D’ARCADES

OSÉES

CONSPURE

RESSASSÉES

PALAIS
ÉPISCOPAL

VILLE
D’IRAN

COUPÉ
D’UN ARBRE

FAIRE
NAÎTRE

RÈGLE

DRAME

ORDI-
NAIRES

IRIDIUM

CLUB
PHOCÉEN

PAYS
D’EUROPE

ARTICLE

PLATINE

OBSTACLE

BERGE

FARINE
PÉTRIE

FILS
DU BLED

CHIFFRE

CHIFFRE

CÉRIUM

CHLORE

Horizontalement. — I. Pertinence. - II. Email. Néon. - III. Ru. Bouts. - 
IV. Fenêtre. Or. - V. It. Entée. - VI. Clé. Réer. - VII. Têtée. Base. - VIII. In. Levrier. 
- IX. Oté. Lien. - X. Neuf. Frêts.
erticalement. — 1.  Perfection. - 2. Emue. Lente. - 3. Ra. Niet. Eu. - 4. 
Tibet. El. - 5. Ilot. Réel. - 6. Urée. Vif. - 7. Enténébrer. - 8. Nés. Traîne. - 9. Co. 
OE. Se. - 10. Entrenerfs.

Horizontalement.— I. Douleur. - II. Ni fermé, ni béant. - III. Petit cube. 
Leader sandiniste. - IV. Ecarteur. Plus cru. - V. Claires. Voir à Londres. - VI. 
Gardé pour soi. Se font au labo. - VII. Dirigées. Bleu. - VIII. Conduite d’eaux 
usées.  -  IX. Dieu brillant. Charmé.  -  X. Elles aiment  des hommes en 
jupe.
Verticalement. —  1.  Casanier. - 2. Très cher. Actinium. - 3. Vieux 
do. Début d’itinéraire. Obtenu. - 4. Limites. - 5. Creusée. Parfois interdit. 
- 6. Le mal d’aimer. Patron. Taxe. - 7. Préposition. Cloison. - 8. Empereur 
d’Ethiopie. Dieu-roi. - 9. Bâton de maître. Règle. - 10. Liant. Cachées.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Grille codée N° 1024

• Mots croisés N° 1113

GRILLE CODEE N° 1025

• Mots fléchés N° 1544

MOTS CROISÉS (grille N° 1114) MOTS FLECHES N° 1545
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توج الرجاء البيضاوي بطال للمغرب للموسم 
في  عشرة  الثانية  للمرة   ،2019-2020 الرياضي 
مشواره الرياضي بعــد فـوزه على ضيفه الجيش 
البطولة  من  األخيرة  الدورة  في   2-1 الملكي 
وسجل  األول.  القسم  ألندية  االحترافية  الوطنية 
الدقيقتين  في  الحافظي  اإللـه  عبد  الرجاء  هدفي 
جوزيف  الملكي  للجيش  سجـل  فيما  و90(،   62(
رصيده  ليرفع   .)42 )د  الدقيقة  في  كنادو  كيدي 
الوداد  عن  واحدة  نقطة  وبفارق  نقطة،   60 إلى 
الفتـح  بقلب  الفـوز  ينفعـه  لم  الذي  البيضاوي 
مالل  بني  رجـاء  نزول  الموسـم  وعرف  الرباطي. 
الثاني.  الوطني  القسـم  إلى  اخريبكة  وأولمبيك 
فيه  حقق  استثنائيا  موسما  طنجة  اتحاد  وخاض 
البطولة وضمن  استئناف  بعد  متوقعة  غير  نتائج 
المركز  في  الموسـم  وختم  األول.  بالقسم  بقاءه 
أمام  مثيرة  وبهزيمة   ،32 برصــيد  عشر  الرابع 
مقابل  أهداف   5 بنتيجة  زم  وادي  سريع  مضيفه 
استئناف  بعد  للفريق  األولى  الهزيمة  وهي   .3
البطولة. من ناحية أخرى، ختم المغرب التطواني 

الموسم بفوز صعب على ضيفه أولمبيك خريبكة، أحد 
لواحد. وسجل هدفي  األول،  بهدفين  القسم  مغادري 
المغرب التطواني أيوب لكحل في الدقيقة )40( ويوسف 
الهواري في الدقيقة )3+45(، فيما سجل هدف أولمبيك 
الفريق  ورفع   .)59( الدقيقة  في  الفقيه  محمد  خريبكة 
السابع.  المركز  في  نقطة   40 إلى  رصيده  التطواني 
وقادت هذه المباراة الحكمة بشرى كربوبي )32 سنة(. 
وهي أول امرأة تقود إحدى مبارياتى البطولة االحترافية 
حاصلة  بالمناسبة  وهي  األول.  الوطني  القسم  ألندية 
على الشارة الدولية سنة 2016، وأدرجتها الكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم ضمن حكمات الدرجة األولى منذ 
في  فيها  شاركت  التي  السنة  نفس  وهي   2018 سنة 
النسوية.  القدم  لكرة  لألمم  إفريقيا  كأس  نهائيات 
وتعد كربوبي من بين الحكمات اإلفريقيات المرشحات 
القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  مباريات  لقيادة 

النسوية عام 2023.

نتائج الدورة 29:
د. الحسني الجديدي / الفتح الرباطي: 1 – 2 

رجاء بني مالل / يوسفية برشيد: 0 – 2 
الجيش الملكي / نهضة الزمامرة: 5 – 2 

اتحاد طنجة / حسنية أكادير: 0 – 0 
مولودية وجدة / أولمبيك أسفي: 1 – 0 

أولمبيك اخريبكة / الرجاء البيضاوي: 1 – 2 
نهضة بركان / المغرب التطواني: 4 – 1 
الوداد البيضاوي / سريع وادي زم: 2 – 1 

نتائج الدورة األخيرة :
المغرب التطواني / أولمبيك اخريبكة: 2 – 1 

يوسفية برشيد / د. الحسني الجديدي: 1 – 0 
سريع وادي زم /  اتحاد طنجة: 5 – 3 

نهضة الزمامرة / رجاء بني مالل: 1 – 1 
الرجاء البيضاوي / الجيش الملكي: 2 – 1 

حسنية أكادير / مولودية وجدة: 0 – 1 
أولمبيك أسفي / نهضة بركان: 0 – 1 

الفتح الرباطي / الوداد البيضاوي: 1 – 2 

الترتيب العام: 
01 - الرجاء البيضاوي: 60 نقطة

02 - الوداد البيضاوي: 59 //
03 - نهضة بركان : 57 //
04 - الفتح الرباطي: 49 // 

05 – مولودية وجدة: 48 // 
06 - الجيش الملكي: 45 // 

07 - المغرب التطواني: 40 //
08 – سريع وادي زم: 36 //
09 - حسنية أكادير: 36 //  
10 - يوسفية برشيد: 36 // 

11 - د. الحسني الجديدي: 35 //
12 - نهضة الزمامرة: 34 //
13 - أولمبيك أسفي: 33 //

14 - اتحاد طنجة: 32 // 
15 - أولمبيك اخريبكة: 28 // 

16 - رجاء بني مالل: 12 // 

البطولة الحرتافية :

الرجاء يتوج بالبطولة واحتاد طنجة
ينهي املو�شم بهزمية بوادي زم وحكمة تقود مباراة 

املغرب التطواين واخريبكة

خبر األسبوع

أفاد تقريـر صحفــي إسبانـي، أول أمس الخميـس، بأن جماهير 
كرة القدم في إسبانيا، لن تتمكن من مشاهدة الكالسيكو سوى في 
منازلها. ويحل ريال مدريد ضيًفا على برشلونة عصر يوم السبت 24 
أكتوبرالجاري، بملعب كامب نو، خلف األبواب المغلقة. وبحسب صحيفة 
»سبورت« الكتالونية، سيتزامن إغالق الحانات والمطاعم في إسبانيا 
أن  الصحيفة،  وأضاف  الكالسيكو.  مع موعد  يومًا  لمدة خمسة عشر 
الحكومة اإلسبانية قد اتخذت تدابير جديدة لمكافحة الموجة الثانية 
سيكون  الضيافة  قطاع  أن  إلى  أشارت،  و  كورونا.  فيروس  وباء  من 
القيود، حيث سيتم  تلك  القطاعات جراء  باقي  بين  األكثر تضررا من 
إغالق الحانات والمطاعم اعتبارا من ليلة الخميس 22 أكتوبر ولمدة 

خمسة عشر يوما، وسيتم توصيل الطعام للمنازل فقط.

الدوري اإلسباني
مدريد يف رحلة �شعبة اإلى فيغو 

وبر�شلونة يختم مواجهات ال�شبت 
�شد خيتافـي

اإجبار اجلماهري الإ�شبانية
على متابعة الكال�شيكو يف املنازل

من  السادسة  الجولة  مباريات  مواعيد  عن  الليغا  رابطة  أعلنت 
وستنطلق  الدولي.  التوقف  فترة  من  االنتهاء  عقب  الليغا  منافسات 
مباريات.   4 إجراء  سيشهد  الذي  السبت  اليوم  من  بداية  المواجهات 
و سلطا  ضد   الثانية عشر ظهرا.  الساعة  على  إشبيلية  غرناطة  ضد 
قاديس  يستقبل  مدريد  ريال  و  مساء،  الثالثة  الساعة  على   أ.مدريد 
بلقاء  السبت  مباريات  وتختتم  مساء.  والنصف  الخامسة  الساعة  على 
خيطافي أمام  برشلونة في الساعة الثامنة مساء. وتلقى ريال مدريد نبأ 
سعيدا باستعادة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي شارك في تداريب 
تعافى  حيث  األربعاء،  حصة  منذ  مشاكل  بدون  زمالئه  مع  المجموعة 
تماما من اإلصابة التي تعرض لها األسبوع الماضي، خالل وجوده مع 
منتخب بالده. واضطر كورتوا لمغادرة معسكر منتخب بلجيكا، بسبب 
آالم في العضالت القطنية، ووضع نفسه تحت أمر الجهاز الطبي لريال 
مدريد ومدربه زيدان الذي سيكون بإمكانه الدفع بكورتوا ضد قاديس، 
ضد  الكالسيكو  ولقاء  المقبلتين،  األبطال  دوري  مواجهتي  في  وأيضا 
هازارد  الثالثي  واصل  متصل،  سياق  وفي  برشلونة.  التقليدي  الغريم 
للتعافي  الرياضية،  التدرب داخل صالة األلعاب  وكارفاخال وأودريوزوال 
من اإلصابة. من ناحية ثانية، شهدت تداريب برشلونة، ليوم األربعاء 
مشاركة وجه جديد ألول مرة، بينما غاب عنه جوردي ألبا وجونيور فيربو، 
اللذان لن يشاركا على األرجح في مباراة اليوم أمام خيتافي. وكان العب 
الوسط البرازيلي، ماتيوس فيرنانديز، الذي لم يتم تقديمه رسميا بين 
صفوف البارسا حتى اآلن، يعاني الشهر الماضي من إصابة عضلية، لكنه 
شارك في تدريبات البلوجرانا ألول مرة يوم األربعاء. وتعاقد برشلونة 
مع فيرنانديز، في يناير2020 قادما من بالميراس، لكنه لعب بعدها مع 
بلد الوليد معارا. ويسعى مدرب البارسا، رونالد كومان، ألن يكون ألبا 
وفيربو متاحان لمواجهة ريال مدريد في الكالسيكو، يوم 24 أكتوبر. 
وقد يستعين كومان بدست، المنضم حديثا لبرشلونة، في مركز الظهير 

األيسر أمام خيتافي، في ظل العجز بهذا المركز.
تذكير بنتائج الدورة 5:
بلد الوليد / إيبار: 1 – 2 

أ.مدريد / فيا الريال: 0 – 0  
إلتشي/ ويسكا: 0 – 0  

ريال صوصيداد / خيطافي:
 0 – 3

فالينسيا / بيتيس: 0 – 2 
أوصاصونة / سلطا: 2 – 0 

أالفيس / أ.بلباو: 1 – 0 
ليفانطي / ريال مدريد: 0 – 2  

قاديس / غرناطة: 1 – 1  
برشلونة / إشبيلية: 1 – 1  

برنامج الدورة 6: 
اليوم السبت: 

غرناطة / إشبيلية )الساعة الثانية 
عشر ظهرا(

سلطا / أ.مدريد ) الساعة الثالثة 
مساء(

)الساعة  قاديس   / مدريد  ريال 
الخامسة والنصف مساء(

)الساعة  برشلونة   / خيطافي 
الثامنة مساء(
غدا األحد: 

)الساعة  أوصاصونــة   / إيبار 
الحادية عشر صباحا(

)الساعة  ليفانطــي   / أ.بلباو 
الواحدة ظهرا(

)الساعـة  فالينسيا   / الريال  فيا 
الثالثة مساء(

)الساعـة  إلتشــي   / أالفيس 
الخامسة والنصف مساء(

) الساعــة  الوليـــد  / بلد  ويسكا 
الخامسة والنصف مساء(

بيتيس / ريال صوصيداد )الساعة 
الثامنة مساء(

الترتيب العام
1 - ريال مدريد: 10 نقطة

2 -  بيتيس: 9 //
3 - ريال صوصيداد: 8 //

4 - فيا الريال: 8 //
5 - برشلونة: 7//
6 - اشبيلية: 7//

7 -  خيطافي: 7 نقطة
8 -  فالينسيا: 7 //

9 - قاديس: 7//
10 -  غرناطة: 7//  

11 - أوصاصونة: 6 // 
12 - أ.مدريد: 5 //

13 - سلطا: 5 //
14 - إيبار: 4 //

15 - ويسكا: 4 //
16 - إلتشي: 4 //

17 - أالفيس: 4 //
18 - ليفانتي: 3 //

19 - أ.بلباو: 3 //
20 - بلد الوليد: 2 //

تعادل المنتخب الوطني بنتيجة هدف لمثله أمام منتخب الكونغو الديمقراطية 
في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثالثاء الماضي على أرضية المجمع الرياضي 
للتسجيل في  الوطني سباقا  المنتخب  الرباط.  وكان  األمير موالي عبد اهلل بمدينة 
هذه المباراة عن طريق الالعب نصير مزراوي في الدقيقة 45، قبل ان يتمكن منتخب 
الكونغو الديمقراطية من تعديل النتيجة بواسطة الالعب ياون ويسا في الدقيقة 60. 
الودية  المباراة  في  واحد  مقابل هدف  أهداف   3 بنتيجة  فاز  الوطني  المنتخب  وكان 
األولى التي جمعته مساء الجمعـة 9 أكتوبر 2020 بالمنتخب السنغالي. وتناوب على 

تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة كل من سليم أمالح في الدقيقة 
يوسف  الالعب  الثالث  الهدف  وقع  بينما   ،71 الدقيقة  في  النصيري  ويوسف   10
في  الوحيد  هدفه  تسجيل  من  السنغالي  المنتخب  وتمكن   .86 الدقيقة  في  العربي 
هذه المباراة التي أقيمت بدورها على أرضية المجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل 
بمدينة الرباط، عن طريق ضربة جزاء بواسطة الالعب اسماعيال سار في الدقيقة 88. 
وتدخل المواجهتين الوديتين، في إطار استعـدادات المنتخـب الوطني لالستحقاقــات 

المقبلة.

األسبوع،توقيف  هذا  عقدته  اجتماع  في  للتأديب  المركزية  اللجنة  قررت 
موقوفة  منها  واحدة  لمباراتين  خريبكة  أولمبيك  فريق  العب  القلعي،  حمزة 
التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي لحساب الجولة 
29، وتغريم الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات 
خالل المباراة ذاتها. كما قررت اللجنة تغريم الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهما، 
لحصول فريقه على 4 إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني 
اللجنة  الثاني، قضت  الوطني  للقسم  االحترافية  البطولة  وبخصوص  الجديدي. 
الموضوع  حيث  من  الفاسي  الرياضي  المغرب  قدمه  الذي  االعتراض  برفض 
التي  المباراة  المراكشي في  الكوكب  فريق  12 العبا من  وتأهيل  على مشاركة 
جمعتهما في 5 أكتوبر 2020، لحساب الجولة 29، بعدما تأكد للجنة المركزية 
للتأديب على أن جميع الالعبين موضوع االعتراض مسجلين بمصلحة الرخص 
التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كالعبين مؤهلين للعب مع فريق 
االعتراض  رفض  و   .2019-2020 الرياضي  الموسم  خالل  المراكشي  الكوكب 
الذي قدمه فريق المغرب الرياضي الفاسي من حيث الموضوع بخصوص إشراك 

فريق الكوكب المراكشي الالعب رضا الزمراني في المباراة، بدعوى أنه مصاب 
بفيروس كورونا المستجد، بحكم أن نتيجة تحليلة الالعب المذكور كانت إيجابية 
اختبار  بنتيجة  المراكشي  الكوكب  فريق  أدلى  بالمقابل   ،2020 أكتوبر   2 في 
الكشف عن كوفيد 19 للمرة الثانية لالعب رضا الزمراني بتاريخ 4 أكتوبر 2020 
تؤكد أنها جاءت سلبية.  وعلى مستوى نفس القسم، قررت اللجنة توقيف معاد 
كلوس، العب فريق وداد تمارة لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 
مبلغ 750 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك الدشيرة. 
و تغريم الكوكب المراكشي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات 
خالل المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي، وتغريم وداد تمارة مبلغ 1500 
بفريق  التي جمعته  المباراة  إنذارات وطرد خالل   3 درهما، لحصول فريقه على 
لحصول  درهما،   1500 مبلغ  خنيفرة  أطلس  شباب  وتغريم  الدشيرة،  أولمبيك 
فريقه على 4 إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق شباب الريف للحسيمة. 
و تغريم االتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 

إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق النادي القنيطري.

انت�شار وتعادل للمنتخب يف وديتني اأمام ال�شنغال والكونغو

عقوبات جديدة من اللجنة املركزية للتاأديب
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أخبار ريال م

برشلونة يطالب بحضور جماهيره
 في دوري األبطال

أكــد تقرير صحفـي إسباني، أول أمس 
للجهات  طلبا  قدم  برشلونة  الخميس،أن 
ببروتوكــول  مصحوبــا  المحليــة،  المعنية 
اإلجراءات األمنية والوقائية والصحية للسماح 
بحضور الجماهير بملعب كامب نو في أولى 
أوروبا. ويستضيــف  أبطـال  مباريــات دوري 
المجـــري،  فيرينكفاروس  فريق  برشلونة 
الثالثاء 20 أكتوبر الجاري، في أولى مباريات 
دور المجموعات. وبحسب صحيفة »سبورت« 
قدموا  برشلونة  مسؤولي  فإن  الكتالونية، 
الطلب يوم الثالثاء الماضي، وذلك في أعقاب 
األوروبي.  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  قرار 
الدخول  على  برشلونة  بروتوكــول  وينص 
مبــاراة  من  اعتبارًا  للجمهــور  التدريجي 
 1000 المقبل، حيث يسمح بدخول  الثالثاء 
آالف   10 إلى  الوصـول  ثم  فقط،  شخص 
%25 من  وحتى  كييف،  دينامو  ضد  مشجع 
يوفنتوس. ومن  مواجهة  في  الملعب  سعة 
للرياضة  العام  األمين  يدرس  أن  المقرر، 
برشلونة،  من  المعروض  البروتوكول  هذا 
ومناقشته مع وزارتي الداخلية والصحة، على 
أمس(  )يعني  الجمعة  غد  يوم  الرد  يتم  أن 

بالقرار النهائي.

تير شتيجن يحرج رونالدو
أصبح تجديد عقد الحارس األلماني لب

لـــة  مسأ تيرشتيجــن،  رك  مــا رشلونـة، 
فترة المفاوضات،  طــول  فقـط رغم  وقــت 
ذكر  فقد  إيطالـي.  صحفي  تقريـر  بحسب 
موقــع »كالتشيــو ميركاتـو«، يوم األربعــاء 
وحارسه  البارسا  بين  االتفاق  أن  الماضي، 
عقده  تمديد  أجل  من  للغاية،  قريبًا  أصبح 
في  ينتهي  بحيث  جديدة،  لثالثة مواسم 
صيف 2025. وأوضح الموقع أن العديد من 
الفترة  في  الكبرى، راقبت الموقف  األندية 
األخيرة، انتظارًا لما ستسفر عن المفاوضات. 
وتشيلسي،  ميونــخ  بايــرن  جانــب  فإلى 
أبدى يوفنتوس وإنتر ميالن أيضًا رغبتهما 
في ضم تير شتيجن، إال أن العروض األربعة 
األلماني.  الحارس  من  بالرفــض  قوبلـــت 
كريستيانو  ميركاتــو« أن  وذكر »كالتشيو 
رونالدو، نجم اليوفي، ضغط على مسؤولي 
شتيجن،  تير  مع  التعاقد  أجل  من  ناديه 
رغم امتالك البيانكونيري للحارسين تشيزني 
ضـــم  ميــالن  إنتــر  أراد  وكذلك  وبوفون. 
كي يكون  ألمانيا،  لمنتخب  الثاني  الحارس 
خليفة سمير هاندانوفيتش، لكن تير شتيجن 

فضل البقاء مع البلوجرانا.

كومان يعاقب ديمبلي بالتدريب 
منفردا 

سلطت الصحف اإلسبانية، خالل األيام 
الماضية الضوء على التزام الفرنسي عثمان 
ديمبلي مهاجم برشلونة، وذهابه للتدريبات 
عليها  حصل  التي  العطلة  رغم  منفردًا 
زمالئه. وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
طواعية  يذهب  لم  »ديمبلي  اإلسبانية: 
له  حددها  واجبات  كانت  لكنها  للتدريب، 
رونالد كومان المدير الفني للبارسا. وأضافت: 
»األمر لم يكن تدريبا عقابيا له، بل جلسات 
لتعويض التدريبات التي لم يُشارك بها قبل 
بداية الموسم، حيث أصيب ولم يتمكن من 
القيام بعبء العمل الالزم«. يُذكر أن ديمبلي 
رفض الرحيل عن صفوف البارسا خالل سوق 
االنتقاالت الصيفية الماضية، وتمسك بالبقاء 
من أجل إثبات نفسه مع البلوجرانا. ويشتهر 
االلتزام خاصة فيما  الفرنسي بعدم  الالعب 

يتعلق بمواعيد التدريبات.

فوزي لقجع ي�شلم درع البطولة لفريق الرجاء الريا�شي
الفريق البي�شاوي ي�شتقبل غدا الزمالك

يف ن�شف نهائي اأبطال اإفريقيا

تتويجا للموسم الرياضي، 2019 – 2020، أشرف السيد فوزي 
لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحضور السيد 
عمالة  عامل  -سطات  البيضاء  الدار  جهة  والي  احميدوش،  سعيد 
الدار البيضاء، على تسليم درع البطولة الوطنية االحترافية القسم 
الوطني األول لفريق الرجاء الرياضي الفائز بالبطولة ، خالل الحفل 
الرياضي  بالمركب   2020 أكتوبر   14 األربعاء  يومه  أقيم  الذي 

محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
المصري  الزمالك  األحد  غدا  البيضاوي  الرجاء  ويستضيف 
تذاكر  البيضاوي  الفريق  وطرح  إفريقيا.  أبطال  نهائي  نصف  في 
الطبي  الطاقم  وكثف  المباراة.  في  لدعمهم  للجماهير  افتراضية 
خالل  بارزين  العبين  خدمات  استعادة  أجل  من  جهوده  للرجاء 
هذه المباراة القوية، حيث يسعى إلى  تأهيل كل من عبد الرحيم 
شاكير وعبد الجليل اجبيرة، والليبي سند الورفلي ثم عمر بوطيب، 

الجيش  أمام  الفريق األخضر  التي جمعت  المباراة  الذي غابوا عن 
والتي  االحترافي،  الدوري  من  األخيرة  الجولة  برسم  الملكي، 
12 في تاريخ البطولة الوطنية . وغاب  حقق خاللها الفوز باللقب 
تعرضوا  لها  التي  اإلصابة  بسبب  المذكورون،  األربعة  الالعبون 
، ما فرض غيابهم  االحترافي  الدوري  األخيرة في  المباريات  خالل 
العبيه  كل  لجهود  خاللها  يحتاج  حساسة  مرحلة  في  الفريق  عن 
األساسيين، بعدما بلغ المراحل األخيرة من المنافستين االفريقية 

والعربية .
جدير بالذكر أن مباراة الرجاء أمام الزمالك ستجرى غدا األحد 
بداية من الساعة الثامنة مساء، بالمركب الرياضي محمد الخامس 

بالدار البيضاء.

القــدم،  لكــرة  طنجــة  اتحــاد  أعلن 
تجديد عقد حارس مرماه هشام المجهــد 
سينتهي  حيــث  مقبلــة،  سنوات   3 لمدة 
وكان   .2023 موسم  خالل  الجديد  عقده 
تعاقد  29 سنة،  العمر  البالغ من  المجهد، 
مع الفريق الطنجاوي خـالل صيــف 2017 
أكادير.  حسنية  سوس،  غزالة  من  قادما 
قائمة العبي  المجهـد حاليا ضمن  ويوجد 
زميلــــه  رفقــة  المحلي  الوطني  المنتخب 
تلقى  بعدما  أستاتي  طــارق  الفريق  في 
الوطنـــي  الناخــب  من  دعــوة  الالعبــان 
إلى  سيستمر  الذي  بالمعسكــر  لاللتحاق 

23 من الشهر أكتوبر الجاري. غاية 

عصبة  مع  بشراكــة  القــدم،  لكرة  البوغاز  رجاء  نادي  أقدم 
الشمال على فكرة طيبة ومحمودة من خالل تنظيم دوري بإسم 
والرياضي  والسياسي  الجمعــوي،  الفاعــل  الخصاصي«،  »األمين 
التحاد  سابق  رئيس  بالمناسبة  وهو  التعليم0.  ألسرة  المنتمي 
مرشان ورجاء البوغاز واتحاد طنجة، وعصبة الشمال لكرة القدم. 
أكتوبـــر   17 السبت  اليــوم  من  انطالقا  الدوري  وسينظم 
الجاري بمشاركة ثمانية أندية، أجاكس طنجة، وداد طنجة، طلبة 
الدغاليين،  شبــاب  طنجــة،  حسنيـــة  باكـــو،  موح  رجاء  طنجة، 
مباريات  وستدور  المنظم.  الفريق  البوغاز  رجاء  ثم  األزرق  المد 

التالي: البرنامج  الدوري وفق 
السبت: اليوم 

على  الزياتن  )بملعب  الدغاليين:  شبــاب   / باكو  موح  رجاء 
الرابعة عصرا( الساعة 

على  الرياضية  القرية  )بملعب  طلبة طنجة:   / أجاكس طنجة 
الرابعة عصرا(. الساعة 

غدا األحد:
على  الرياضية  القرية  )بملعب  طنجة:  حسنية   / البوغاز  رجاء 

الرابعة عصرا(. الساعة 
الساعة  على  الزياتن  )بملعب  األزرق:  المد   / طنجة  وداد 

عصرا(. الرابعة 

املجهد يجدد عقده مع احتاد طنجة لثالث �شنوات

دوري الأمني اخل�شا�شي... بادرة طيبة
من رجاء البوغاز

مودريتش يضحي لتحقيق آخر 
أحالمه مع الريال

عن  سينترال«  »ديفينسا  موقع  كشف 
آخر مستجدات موقف مودريتش، من تجديد 
 35( الالعب  عقد  وينتهي  الريال.  مع  عقده 
عامًا( مع بنهاية الموسم الجاري، لكنه يسعى 
وبحسب  الميرنجــي.  بقميص  لالستمرار 
باالستمرار  يحلم  مودريتش  فإن  الموقع، 
بقميصه.  واالعتزال  بالنادي  آخر  موسمًا 
وأسهم مودريتش في العديد من اإلنجازات 
بـ  التتويج  في  مشاركته  الريال،أفضلها  مع 
إلى  أوروبا، إضافة  أبطال  4 بطوالت لدوري 
اختياره  بعد  الذهبية  الكرة  بجائزة  فوزه 
أفضل العب في العالم. وال ينوي مودريتش 
يدرك  فهو  ذلك،  ومع   ، الريال  عن  الرحيل 
النادي  وأن  فقط،  عليه  يعتمد  ال  قرار  أنه 
من حقه أال يجدد عقده. وأوضح التقرير، أن 
قرار تجديد عقد مودريتش، سيعتمد على ما 
سارت  وإذا  الموسم،  هذا  الالعب  سيقدمه 
األمور كما هي حاليًا، سيبقى مودريتش مع 
ريال مدريد، حيث يعتمد عليه زيدان بشكل 
أساسي، وال يبدو أن مستواه تأثر بتقدمه في 
يكون  لن  المال  أن  التقرير،  وأضاف  العمر. 
متحكمًا في عالقة مودريتش بريال مدريد، 
وهو  يورو،  ماليين   9 حاليًا  يتقاضى  حيث 
مبلغ يقبل الالعب بتخفيضه إلى 7 ماليين 
وفينيسيوس  كورتوا  تيبو  يتقاضى  مثلما 

جونيور، من أجل تحقيق حلمه األخير.

تصويب األنظار إلى العب دورتموند
وجه مسؤولو ريال مدريد، أنظارهم إلى 
العب جديد في صفوف بوروسيا دورتموند، 
لصحيفة  ووفقــا  الحالي.  الموســم  خالل 
نجم  رينا،  األمريكي جيوفاني  فإن  »ماركا«، 
األندية  من  العديد  أنظار  جذب  دورتموند، 
الرائع الذي  الكبرى في أوروبا، بسبب األداء 
أن  إلى  وأشارت  البوندسليجا.  في  يقدمه 
الالعب تلقى اهتمامًا من ليفربول في وقت 
الريال.  رادار  على  بات  اآلن  أنه  كما  سابق، 
وأوضحت«ربما جيوفاني ليس الالعب الذي 
يحتاجه الريال بشكل كبير اآلن، لكنه موهبة 
شابة تجذب االنتباه، لذا فإنه يحظى بمراقبة 
إن  الصحيفة  وقالت  الميرنجي«.  مسوؤلي 
جيوفاني لديه مرونة كبيرة، حيث يستطيع 
التواجد في خط الوسط، كما أن لديه قدرات 

اللعب على األطراف.

هازارد يطلب المشاركة
 في الكالسيكو

من  التدريبـات  خـوض  هـازارد  يواصل 
أجل العودة لخيارات زيدان خالل الكالسيكو 
ضد برشلونة. ويلتقي الريال مع قادش اليوم 
السبت في لليجا، ثم يواجه شاختار في دوري 
برشلونة  على  ضيًفا  يحل  أن  قبل  األبطال، 
كامب  في  أكتوبر   24 يوم  الكالسيكـو  في 
سينترال«،  »ديفينسا  موقــع  وبحسب  نو. 
بدنيًا  جاهـزًا  يكون  أن  يأمل  هازارد  فإن 
خالل األيام القليلة المقبلة، من أجل خوض 
التقرير،  وأضاف  برشلونة.  أمام  الكالسيكو 
في  برغبته  الطبي  الطاقم  أخبر  هازارد  أن 
برشلونة،  أمام  والمشاركة  سريعًا  العودة 
وقيادة الميرنجي لتحقيق الفوز في مشواره 
الليجا. وأوضح أن هازارد  للحفاظ على لقب 
مع  لمسيرته  جديدة  بداية  المباراة  يعتبر 
الريال، ودفعة معنوية لتعويض ما فاته منذ 
يغيب  أن  المتوقع  ومن  للميرنجي.  انتقاله 
ولكن  وشاختار،  قادش  مباراتي  عن  هازارد 
بعد مباراة دوري األبطال سيجتمع مع زيدان 
والجهاز الطبي لتحديد موقفه من المشاركة 

أمام برشلونة.
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طنجة  التحاد  المديري  المكتب  خرج 
لكرة القدم ببالغ أول أمس الخميس يخبر 
اليوم  صباح  اجتماعا  بعقــده  خاللـه  من 
نفسه، تدارس فيه مجموعــة من األمـور 
التي تخص الفريق. وخلص  االجتمـاع إلى 
قرارات هامـة.  تمديد عقــد  اتخاذ ثالثة 
للمـدرب  أول  كمساعد  الصمد  عبد  رفيق 
كمعــد  بلـج  رشيد  و  بنعلي  بيدرو  خوان 
كمدرب  بيسطارة  محمد  و  للفريق  بدني 
ثانــي  مساعــد  صالح  أحمــد  و  للحراس 
كنقطة أولى  و تقرر كنقطــة ثانية  بعـد 
تدريبات  انطالق  التقني  الطاقم  مشاورة 
الفريق يوم 22 أكتوبر 2020. ثم كنقطة 
والتي تكتسي أهمية خاصة إعالن التعاقد 
مع اإلطار الوطني إدريس المرابط، الفائز 
االحترافيــة  البطولــة  بلقــب  الفريق  مع 
ليشغل مهمة المديــر التقني والمشــرف 

العام على الفريق. 
القــرار تتجلى في عودة  أهمية هـذا 
مسؤولي اتحاد طنجة إلى جــادة الصواب 
الوطني  المحلي/  برد االعتبار لهذا اإلطار 
الموسم  نهاية  بعد  اإلهانة  تعرض  الذي 
تاريخ كرة  الذي توج خالله بأول لقب في 
التي  المذلة  والطريقة  الطنجاوية  القدم 
باقالتــه  الفريق  إدارة  بهـا  معه  تعاملت 
وادعاء استقالته وتعويضه بمدرب جزائري 

مغمور.
إدارة  تستوعــب  أن  نتمنـى  أي،  على 
مشروع  حول  وتلتئم  الدرس  طنجة  اتحاد 
متكامل يخدم مستقبل الفريق من خالل 
على  تعتمــد  واضحــة  إستراتيجيـة  وضع 
بشكل صحيـح  المديري  المكتب  هيكلــة 
تقديم  على  قــادرة  بعناصـر  وتطعيمــه 
العمـل  تصحيــح  في  والتفكيــر  اإلضافة 
مــن  المستقبـل  فريــق  وبناء  القاعدي 
الفريق  مدرسة  أبناء  على  االعتماد  خالل 
أو ستــة العبيـن  انتداب خمسة  وبالتالي 
من  أفضـل  الفارق  يصنعــون  جاهزيـن 
انتداب  18 أو 20 العـب يقـل مستواهـم 
عن مستوى عناصـر موجودة ضمن فريق 
األمـل..  وهـي من األخطــاء التي ارتكبها 
المكتب المسير في السنوات األخيرة وكاد 
الفريق أن يؤدي ثمنها هذا الموسم لولى 

األلطاف اإللهية. 
المقبل  الموســم  نتمنـى أن يكــون 
بداية عهد جديد وانطالقة حقيقية لبناء 
فريق نموذجــي في مستـوى حجم مدينة 
الجماهريــة  قاعدتـه  وطمــوحـات  طنجة 

الكبيرة. 

روبريتو فريمينوحوار السبت

احتاد طنجة
ين�شف املرابط

على مر السنين، ظلت مسألة تُؤرق 
بال جل مدربي منتخب البرازيل، أال وهي 
يساعدون  الموهوبين  المهاجمين  جعل 
أما  الدفاعية.  المهام  بقية زمالئهم في 
تيتي فإنه يطالب اآلن رأس الحربة بعدم 

للتركيز  الخلف  إلى  العودة  اإلكثار في 
منطقة  داخل  الهجومية  على مهامه 

الرد سريعًا  الجزاء وعلى مشارفها. فجاء 
بتسجيل هدفين  فيرمينو  روبرتو  من 
 0-5 بوليفيا  السيليساو على  في فوز 

المباراة األولى ضمن تصفيات كأس  في 
. 2022 العالم قطر 

بها موقع »فيفا. في مقابلة خص 
كوم«، تحدث نجم ليفربول حول هذا 
المستطيل  على  موقعه  في  التعديل 

المقبلة ضد  المباراة  األخضر، معرجًا على 
بيرو، مشيرًا في سياق ذلك إلى كل من 

ومحمد صالح،  ونيمار  فيليب كوتينيو 
البرازيل  فضاًل عن حرصه على مساعدة 
في الفوز باللقب األغلى في كرة القدم.

ما رأيك في منتخب بيرو؟
السنوات  خالل  كثيرًا  تحسن  فريق  إنه 
القليلة الماضية. لقد تأهلوا إلى نهائيات كأس 
العالم الماضية، وبلغوا نهائي كوبا أمريكا العام 
الماضي. صحيح أننا انتصرنا عليهم لكنها كانت 
وفريق  جيدون  العبون  لديهم  صعبة.  مباراة 
مباراة  ستكون  أنها  نعلم  نحن  للغاية.  خطير 
صعبة. علينا أن نكون في أفضل حاالتنا إن نحن 

أردنا الفوز بهذه المواجهة.
أليسون مصاب حاليًا، لكن أين تصنفه بين 

أفضل حراس المرمى في العالم؟
بالنسبة لي هو الحــارس رقم واحــد. أنا ال 
أقول ذلك فقـط ألنــه زميلــي في الفريق. إنه 
لقد  الملعب.  أرض  بأشياء ال تصدق على  يقوم 
السيليساو.  مــع  رائعـة  مستويات  بالفعل  قدم 
وخارج الملعب، فهو شخص رائع، وصديق مبهر، 

وعالقتي معه ممتازة للغاية.
يبدو فيليب كوتينيـو في أفضل حاالتــه 

حاليًا...
إنه استثنائي. ببساطة ال يمكنك القول إنه 
ليس ساحرًا. لديه مهارات سحرية. إنه قادر على 
دائمًا  عليك  البال.  على  تخطر  ال  حركات  إبداع 
مشاهدة حركاته من جديد لفهم ما يفعله. إنه 
العب ال يصدق. كان من دواعي سروري اللعب 
إلى جانبه في ليفربول، وإنه لمن دواعي سروري 

في  هدفين  تسجيل  بعد  شعورك  هو  ما 
مرمى بوليفيا؟

أظهرناها  التي  الروح  بأكمله،  الفريق  أداء 
كان  والثناء.  اإلشادة  يستحق  هذا  كل  جميعًا... 
من المهم جدًا تحقيق بداية ناجحة، وبلوغ ذلك 
بمثل هذا األداء الجيد يجعل األمر أفضل. تسجيل 
هدفين كان شعورًا ال يصدق. أتيحت لي المزيد 
المزيد،  تسجيل  بإمكاني  وكان  الفرص،  من 
عامًا،   29 العمر  من  أبلغ  للغاية.  سعيد  لكنني 
وأشعر أنني في أفضل مستويات مسيرتي. أرغب 
السيليساو  ومساعدة  الجاد  العمل  مواصلة  في 

في التأهل إلى كأس العالم.
هل صحيح أن تيتي قد طلب منك التقليل 

من الرجوع إلى الخلف؟
عــدم  منــي  طلب  أنه  األمــر  ليس  نعم. 
المساعدة في المهام الدفاعية، لكنه يريدني أن 
يتعيّن  يزال  ال  الجزاء.  منطقة  في  دائمًا  أكون 
يريد  لكنه  الخصوم،  أحد  لمراقبة  العودة  علي 
مني أن أقلل من مالحقة الكرة، وأن أتواجد في 
منطقة الجزاء أكثر فأكثر. لدي رغبة طبيعية في 
ذلك  أفعل   - رفاقي  لمؤازرة  والعودة  المساعدة 
في ليفربول - لذا فقد وضعت ذلك جانبًا أللتزم 
بالمشاركة  أستمتع  أنا  تيتي.  مني  ي  ما  بفعل 
أيضًا  أستمتع  لكني  األهداف،  اللعب وصنع  في 

بالتواجد في منطقة الجزاء وهز الشباك.
على مدى ثالثة عقود، تعاقب على منتخب 
وروماريو  كاريكا  أمثال  مهاجمون  البرازيل 
لم يشهد مهاجمًا  السيليساو  لكن  ورونالدو، 
من هذا النوع بعد ذلك. هل يمكن أن تكون 

رأس الحربة الذي يحتاجه الفريق الوطني؟
المركز،  هذا  في  اللعب  أحب  بالتأكيد.  نعم 
وأريد أن أكون الالعب الذي يعتمد عليه منتخب 

البرازيل في هذا المركز.

اللعب معه في السيليساو. أنا من أكبر المعجبين 
به. إنه أحد أفضل الالعبين في العالم.

ما رأيك في نيمار؟
العب آخر ال يصدق. كان بارعًا في مواجهة 
المهام  في  زمالئه  لمساندة  كثيرًا  عاد  بوليفيا. 
ببساطة،  بالكرة.  مذهلة  أشياء  وأبدع  الدفاعية 

الكلمات تعجز عن وصف نيمار.
وماذا عن محمد صالح؟

أنا معجب كثيرًا بصالح. أحب الطريقة التي 
األهداف. من  الكثير من  إنه يسجل  بها.  يلعب 
الصعب على المرء تصديق ما يقوم به من عمل 
دؤوب وجهد حثيث. أنا محظوظ للغاية باللعب 
إلى جانبه وكذلك إلى جانب ساديو ماني، الذي 

يُعتبر بدوره العبًا رائعًا.
لقد فزت بالكثير مع ليفربول. إلى أي مدى 

تمني النفس بإحراز كأس العالم؟
كثيرًا... كثيرًا جدًا. أكثر بكثير مما تتخيل. 
العالم  وكأس  أوروبا  أبطال  بدوري  فزت  لقد 
لألندية والدوري اإلنجليزي الممتاز. ولكن كأس 
الحلم  أواصل  أن  يجب  ينقصني.  ما  هو  العالم 
والعمل الجاد، وعلينا أن نؤمن بأن ذلك ممكن 
أكون جزًءا من  بأن  للغاية  أنا فخور   .2022 في 
السيليساو، وأن ألعب مع هؤالء الالعبين، وتحت 
بهؤالء  كبير  إيمان  لدي  المدربين.  هؤالء  إمرة 

الالعبين وهذا الجهاز الفني.

» اآمل اأن اأكون راأ�س احلربة
الذي طال انتظاره«
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وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 26/2017/29

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان في شخص 

ممثله القانوني
ضد : السيد محمد عمراوي عنوانه الشقتين 

دوبليكس بالطابق األرضي والطابق األول العمارة 
B6 جماعة البحراويين مغوغة المنطقة الصناعية 

طريق تطوان والية طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/11/17 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو »أنس B6/4« ذي 
للمدعى  المملوك  العقاري عدد 61/11765  الرسم 
القسمتين  من  والمتكـون  أعـاله  المذكـور  عليـه 
سنتيار،   35 مساحتها   353 رقـم  األولى  المفرزتين 
األرضي  بالطابـق  دوبليكس  على شقـة  المشتملة 
والثانية رقم A353 مساحتها 25 سنتيار والمشتملة 

على شقة دوبليكس الطابق األول.
مبلغ  في  العقـار  لبيـع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

210.000,00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2012/40
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد : السيد عبد الرحيم مقدميش عنوانه زنقة ابن 

الغازي العثماني رقم 2 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/17 بتاريــخ  أنه  بطنجــة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
 GH15« المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
العقاري عدد 06/125326  الرسم  E10 A15« ذي 
المملوك للمدعى عليــه المذكــور أعــاله الكائــن 
بمجموعة العرفان عمارة 10 الطابق الثالث طنجة، 
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث مساحتها 57 م2.

حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقـار في مبلـــغ 
142.500,00 درهم، وقد قدمت فيه زيادات من قبل 

بمبلغ 3.500,00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 2019/8515/153
إعـالن عن بيـع عقـار

لفائدة : السيدأحمد التزنيتي
ضد : السيد خليل طاسي، عنوانه بالص أحرار رقم 8 

القصبة بطنجة أو بشارع محمد الخامس بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/11/17 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي  »الزاهية«  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
للمدعى  المملوك  العقاري عدد 06/32724  الرسم 
حي  طنجة  بمدينة  والكائن  أعاله  المذكور  عليه 
السواني، والعقار عبارة عن فيال تشتمل على طابق 
سفلي وطابق أول ومرفق بسطح وحديقة مساحتها 

265م2.
حدد الثمن االفتتاحـي لبيـع العقـار في مبلـغ 

2.675.000,00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس كتابة الضبط

اإعـالن بانعقـاد اأ�شغـال اجتمـاع 
اجلمـع العـام العـادي

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2012/45
إعـالن عن بيـع عقـار

لفائدة : شركة القرض الفالحي للمغرب ش.م
ضد : السيد العربي بن دادو، عنوانه 14 زنقة 

الفارابي طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/11/17 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي  دادو«  »بن  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
للمدعى  المملوك  العقاري عدد 06/32916  الرسم 
نهجي  طنجة  بمدينة  الكائن  أعاله  المذكور  عليه 
الثالث  بالطابـق  عبـارة عن شقـة  والعقار  الفاييط، 

مساحتها 117م2.
حدد الثمن االفتتـاحي لبيـع العقـار في مبلـغ 

750.000,00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 26/2015/228

إعالن عن بيـع عقـار
لفائدة : شركة وفا إموبيليي، ينوب عنها ذ/ بسمات 

وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء
ضد : السيدين خالد الحيكي، وفاني ماري خوسي 

سورينتو.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/11/09 على الساعة 
بقاعة  عموميـة  سمسـرة  ستجـرى  زواال  والواحـدة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعـو )بير المـار - A2 - 123( ذي الرسم العقاري 
عدد 36/39033 والكائن بالطابق الثالث من العمارة 

الكائنة بإقامة بير المار مدينة أصيال طريق طنجة.
مربع  متر   88 مساحتها  شقة  عن  عبارة  وهو 
مشتمالتها واألجزاء المشتركة من العمارة المذكورة 

أعاله الحاملة للرسم العقاري رقم 06/78713.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 700.000,00 

درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ 
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد، بشرط 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 

األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق.م.م(.
المائة  الثمـن ناجـزا مـع زيـادة 3 في  ويؤدى 

ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدجرة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 2019/8519/385
إعــالن عـن بيـع عقـار

لفائدة : القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ رشيد 
لحلو المحامي بهيئة الرباط

ضد : السيدين سعيد القزدار وعبد الرحمان القزدار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بتاريخ 2020/11/16 على  أنـه  التجـاريــة بطنجــة 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )مرجة بوخارق 107( ذي الرسم العقاري عدد 

36/9282 والكائن بمدينة القصر الكبير.
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 171 م2، 

بنيت فوقها بناية تتكون من طابق أرضي.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 478.800,00 

درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ 
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد، بشرط 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 

األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق.م.م(.
المائة  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدجرة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار

ملف تنفيذي عدد : 6201/20-1801
بطلب من ورثة ادريس بن لحسن معاوية

ضد : امهاني معاوية ومن معها
الساعة  على   2020-12-08 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10:30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار :

الكائن بمدينة طنجة :
الواقع بمنطقة العوامة حي الكنبورية زنقة 31 
طنجة، وهو عبارة عن قطعة أرضية تسمى العنيصار 
تشتمل على بناء سفلي متالشي وبناء آخر يشتمل 
على بناء سفلي وطابق علوي واحد، مساحة المنزل 
والمساحة  م2   32,20 والثاني  م2   92,25 األول 

اإلجمالية للعقار هي 350م2.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.628.000,00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع 

زيادة ٪3.
رئيس كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 2017/8516/67

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : الشركة العامة المغربية لألبناك ش.م، 

ينوب عنها ذ/ العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد : السيد طه المتيوي ومن معه عنوانهم لدى 

شركة المتيوي والضامني لألشغال العقارية 23 شارع 
الوحدة الطابق الثاني تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/11/24 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجري بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الرسم  ذي  )طه(  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
عليهم  للمنفذ  المملوك   19/11605 عدد  العقاري 
بناية  بها  أرض  عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكورين 
تتكون من سفلي وأربعة طوابق علوية، مساحته 2 آر 

و22 سنتيار، الكائن بشارع الوحدة تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

4.200.000,00 درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ويمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ 
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد، بشرط 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 

األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق.م.م(.
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف عدد : 26/2015/23

لفائدة : الشركة العامة المغربية لألبناك ش.م، 
ينوب عنها ذ/ عبد الرحمان المنيف محام بهيئة 

طنجة.

ضد : السيدة سناء عناية.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/16 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )ابن الهيثم 2-11( ذي الرسم العقاري عدد 
بحي  الكائن  عليه  للمدعى  المملوك   36/15881

سيدي رضوان القصر الكبير.
مربع  متر   66 مساحتها  شقة  عن  عبارة  وهو 
تقع بالطابق الثاني مع توابعها من األجزاء المشتركة 
عدد  األصلي  العقاري  للرسم  الحاملة  العمارة  من 
المحل  الكبير  القصر  بمدينة  الكائنة   36/12902

المدعو سيدي رضوان.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 150.000,00 

درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ويمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ 
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد، بشرط 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 

األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق.م.م(.
ومصاريف   ٪3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضلئي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد : 25/2013/974

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : فريدة اإلدريسي
إعالن عن بيع أصل تجاري

بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 

التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/11/19 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك 
للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بحي البوغاز زنقة 
محمد البقالي رقم 9 طنجة والمقيد بالسجل التجاري 

بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 68918.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 400.000,00 

درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

.٪10
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذي عدد : 2019/8513/1639

طالب التنفيذ : شركة ب س مالك
منفذ عليه : شركة الالطيكس
إعالن عن بيع أصل تجاري

بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/19 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  الزوال سيجرى  بعد  الثالثة  الساعة 
التجاري  العلني لألصل  بالمزاد  المحكمة بيع  بهذه 
أعاله  المذكورة  عليها  المنفذ  للشركة  المملوك 
الكائن بالمنطقة الصناعية اجزناية قطعة 107 طنجة 
والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة 

تحت عدد 85619.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.250.000,00 

درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

.٪10
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط

يخبر رئيـس المجلس اإلداري لشركـة التنميـة المحلية »طنجة المحطة 
المحلية »طنجـة  التنمية  العامـة لشركة  الجمعيـة  أن  للمسافرين«  الطرقية 
المحطـة الطرقية للمسافريــن« ستعقـد أشغـال جمعهـا العام العـادي يوم 
مجلس  بمقر  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  على   2020 نونبر   05 الخميس 
جماعة طنجة الكائن بملتقى شارعي مراكش وطارق بن زياد، وذلك للدراسة 

والمصادقة على النقط التالية :
•     تقديـم تقريـر مراقـب الحسابـات عن السنة المالية 2019.

المتعلقـة  والتكاليــف  العـائـدات  وحســاب  الحصيلـة  تقديـم   •
بالسنة المالية 2019.

تبرئة ذمـة المتصرفين ومراقــب الحسابـات عن إنجـاز المهـام   •
المنوطة بهم عن سنة 2019.

مختلفـات.  •
محمد البشير العبدالوي
رئيس المجلس اإلداري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة 

جماعة طنجة
شركة التنمية المحلية

طنجة المحطة الطرقية للمسافرين

ها نحن اليوم نعيش في دوامة الموجة الثانية من جائحة كورونا الخبيثة، وقد خرجنا 
لتونا من دوامة الموجة األولى بكثير من األزمات المادية والنفسية، إثر حجر صحي دام 
لشهور.. إذ ال مناص من اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر لتفادي اإلصابة بهذا الفيروس 
الرعب  وزرع  الوطني  االقتصاد  وزعزع  المواطنين  من  العديد  أرواح  أزهق  الذي  القاتل 

والكآبة في النفوس.
لكتم  الفرص  الدوائر.. متحينا  بنا  يتربص  بيننا  يعيش  الخطير الزال  الفيروس  هذا 
أنفاسنا.. فال مجال للتقليل من حجم خطورته واالستهانة به.. فهو العدو اللدود الذي 

ال يرحم..
فكونوا له بالمرصاد من بعيد ومن قريب.. حصنوا ذواتكم بالوقاية والتباعد وعدم 

االختالط، تفاديا للوقوع في براثنه الفتاكة في صمت وخفاء..
أهلكم  من  حولكم  من  وصحة  صحتكم  سالمة  على  الحرص  أشد  حريصين  كونوا 

وكافة المقربين إليكم.

التزموا باحترام التدابير الوقائية االحترازية وشروط السالمة تفاديا للندامة..!!
إن التخفيف من حاالت الطوارئ الصحية ال يعني أننا قد تجاوزنا عتبة الخطر.. فنحن 
لسنا في مأمن من هذا الفيروس القاتل، فحذار ثم حذار من تبعات وخطورة هذه الجائحة 
وسرعة انتقالها وتفشيها.. تفاديا للعودة لحجر صحي أشد صرامة، يزيد من تأزم وضعنا 

وتحميلنا ما ال طاقة لنا به..
أيها المواطنون والمواطنات

بما  وااللتزام  والحذر..  الحيطة  من  المزيد  باتخاذ  المنبر،  هذا  خالل  من  نناشدكم 
تمليه الجهات المسؤولة من تدابير وقائية احترازية وإرشادات صحية أمال في العودة إلى 

مزاولة حياتنا اليومية بكل تفاؤل ونشاط..
وقانا اهلل وإياكم من شر كوفيد..!!

وعزاء جميل لكافة أسر المفقودين، تغمدهم اهلل بواسع رحمته أجمعين.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

نداء للمواطنني اتقاء ل�شر كوفيد اللعني
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توصلت الجريدة بعدة  شكايات من ورثـة عبد السالم الشاط في شخص )احميدو الشاط(  
كانوا قد وجهوها بشكل رسمي و عاجل لكل من سيد قائد الملحقة اإلدارية 24 والسيد رئيس 
الدائرة الحضرية المرس الخير المجمع الحسني، بخصوص ترامي أحد األشخاص وزوجته وأوالده 
على بقعة أرضية كانت ملكا للسيد )عبد السالم الشاط( الذي ورثها عن أبيه سنة 1984 لتنتقل 
األرض إلى ملك أبنائه بعد وفاته سنة 2009، إذ قام كل من سالم البشير البوعزاوي و زوجته 
وأوالده المترامون على ملك غيرهم ببناء البقعة األرضية التي هي في ملك عائلة الشاط وتركوا 
البقعة األرضية  المجـاورة التي هي في ملكيتهم، بعدما كانوا في البداية  قد وضعوا أساسات 
والية  كتابي من  أمر  رغم صدور  و  المخالفات  رغم كل هذه  معا.  البقعتين  على مستوى  البناء 
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بإيقاف أشغال البناء يوم الخميس 2020/10/08 ألن المشتكين 
قد سبق لهم وأن تقدموا بشكاية عاجلة لسيد الوالي المحترم بعد رفض السيد قائد الملحقة 
المشتكين  ليست من مهامه موجهـا  أنها  األشغـال متحججا  تلك  التدخل إليقـاف   24 اإلدارية 

للجماعة الحضرية، لتدلي الجماعة بدورها أن إيقاف أشغال البناء ليس من تخصصها.
وبعد كل المجهــودات القانونية المبذولــة من طرف عائلــة الشــاط إال أن األشغال الزالت 
قائمــة بعد مرور أكثر من ثالثة أيام عن صدور األمر باإليقاف الفوري لعملية البناء إذ وثق ذلك 
محضرها  حرر  التي  قضائي  مفوض  طريق  عن  معاينة  بإجراء  وحتى  بل  والفيديوهات  بالصور 

بتاريخ 2020/10/12 على الساعة الواحدة بعد الزوال .
ويضل السؤال المطروح دائما، من المسؤول عن إيقاف هذه  األشغــال ؟ ومن يحمــي الحق 

الدستوري للمواطن المغربي الذي هو حماية األشخاص و ممتلكاتهم ؟

امي من يحمـي �شحايـا الترَّ
على ملـك الغيـــر

حي الـمـرس : 

قـــبـــل

بــعــــد

»لقصيبة عندي وسيلة
ننسى بها كل ما فات

ننسى بها سنين طويلة
ضاعت وبقات ذكريات«

فتح اهلل المغاري
إن كان من أشخاص سعداء في طنجة الخير في 
هذه األيام، فبدون أدنى شك ممارسو هواية الصيد 
بالقصبــة، بعــد صدور القــرار األخيـر من السلطـات 
مـرة  والذي يسمـح لهم بمعانقة هوايتهم  المحلية، 
ســواء  األثيـرة،  بمصايدهم  الصلة  وتجديد  أخرى، 
توقــف طويــل  بعـد  األطلسية،  أو  المتوسطية منها 
بسبب تفشي وباء كورونا. وما ترتب عن هذا التوقف 
تضرر  إذ  كبيــرة،  ونفسية  اقتصادية  تداعيات  من 
مرتبط  اليومي  قوتهم  ألن  المنع  قرار  من  عديدون 
بما يجود به البحر من خيرات، تغنيهم مذلة السؤال 
دون  وعائالت،  أسـرا  البسيطـة  بمداخيلهم  ويعيلون 
الصيـد  معـدات  بائــعـي  ضـرب  الذي  الكساد  إغفال 
ولوازمـه، والبوار الذي نـالتــه تجــارة الطعوم بكافة 
أشكالها، وهي تجارة تمضي في شكل سلسلة معقدة 
أشكال  مختلف  على  الباحثيـن  من  تنطلق  األطراف، 
يتكفل  بمن  وتمر  والصخور،  الشواطـئ  في  الطعوم 

بإيصالها ونقلها، لتصل إلى بائعيها بالتقسيط.
التوقــف، كانت  لهذا  االقتصادية  وبقدر األضرار 
هذه  باعتبـار  الهـواة،  كل  على  نفسيـة  أضرار  هناك 
ضغوط  من  تحررهم  لهم،  حقيقيا  متنفسا  الهواية 
اليومي، وتجدد خاليا المخ وتساعد على صفاء الذهن، 

إن  مبالغـة:  أدنى  ودونما  تردد  بدون  القول  ويمكن 
خرجة صيد واحدة تعادل فائدتها زيارة طبيب نفسي 
حمل  كلما  الهواية،  بهـذه  فالملسـوع  كاملة،  لسنة 
أدوات الصيد واقتنى ما يالئمه من طعوم، إال ودخل 
في حالة خاصة، ال يدركها إال الراسخون، وال يعلمها 
بدربة  تمارس  خاصة  طقوس  فثمة  المبتلون،  إال 
واتجاهات  والجزر،  المد  أوقـات  معرفة  فبعد  ومهارة، 
المصيد  تحديد  يتم  سرعتها،  ومدى  وقوتها  الرياح 
من  أخرى  إجراءات  تستتبعه  أمر  وهذا  فائقة،  بعناية 
قبيل تحديد سمك الخيط وحجم الصنارة، ووزن الثقل 
ونوعه وشكله، فعقل الصياد منذ انطالقه من البيت، 
ال يبرمج إال على شيء وحيد أوحد، هو كل ما يتعلق 
بهذه الممارسة، ويرفض أن يفكر فيما دونها، لذلك 
تجد الواحد منهم يقضي ما يناهز الثمان ساعات، دون 
أن ينتبه لمرور الوقت، وأحيانا دونما أن يقتطع منها 
فأغلب ممارسي هذه  الطعام،  لتناول  وقتا وجيزا  ولو 
الهواية، عندما ينخرطون في جذبة الصيد، يصبحون 
في حالة وجد خاصة، وعقلهم الباطن ال يحدثهم إال 
عن وقت طلوع المياه، وعن انطالق عملية الرعي عند 
أو  وجودها  المحتمل  األسماك  نوعية  وعن  السمك، 
يعود  وال  بها،  لإليقاع  عدة  من  يلزمها  وما  دخولها، 
الصياد لبيته مساء إال وقد أخلى جزيئات مخه من كل 
المنغصات، فما أن ينام ويستيقظ إال ويحس بصفاء 
ذهن كبير، وقدرة خارقة على التركيز، وكأن العقل قد 

خضع لعملية برمجة جديدة.
وشخصيا من أسعد اللحظات عندي، عندما أكون 
البحر،  إلى أعماق  القصب  على صهوة صخرة موجها 

وأنا أترقــب الذي يأتي وقــد ال يأتي، متأمال عظمــة 
الخالق، مترفعــا عن سخافــات الواقع وسفاسفه، فال 
أعود من البحر إال وإحساس يالزمني كأني ولدت من 

جديد.
باألمــر  ليس  الهوايـة  بهذه  فنانيـن  وارتبـــاط 
الجديد، فعندما غنى عبدالهادي بلخياط سنة 1967 
من كلمات فتح اهلل المغاري »الصنارة« فقد كان يعني 

كل كلمة منها:
شافوني الناس بالصنارة

دازوا وقالوا ليا مبروك
ظنوني صياد مهارة

وانا القصيبة في يدي شوك
ايامي ياناس مشات خسارة
ايامي ياناس مشات خسارة

والحب اللي كان
وللى مشروك

لقصيبة عندي وسيلة
ننسى بها كل ما فات

ننسى بها سنين طويلة
ضاعت وبقات ذكريات

بهـذه  ومولعا  للبحر،  كبيـرا  عاشقـا  كـان  فقـد 
إبراهيم  الراحل  مثل  مثله  ولسنوات طويلة،  الهواية 
العلمي، الذي كلما سنحت له الفرصة إال وأعد العدة 

وقصد المصايد.

ومارسها  الهواية  هذه  لسعته  آخر  مغربي  فنان 
والشك  الراشدي،  عبدالقادر  العبقري  الملحن  طويال، 
أن القدرة الخارقة لهذا الفنان على توليد اإليقاعات، 
هي نتيجة حتمية لما استفاده من خرجات الصيد من 

راحة بال وسعة خيال.
أما عميد المادحين بالمغرب سيدي عبداللطيف 
بنمنصور رحمه اهلل، فأسعد األويقات لديه هي عندما 
يمسك بالقصبة، وينخرط في طقوس الصيد، فليس 
غريبا عنه أن يأتينا ببدائع األشعار وروائع األلحان، فقد 

أخذ حظه من صفاء الذهن وتجديد خاليا الدماغ.
عود على بدء

قـرار السمـاح باستئنـاف هذه الهوايـة، جاء بعـد 
جمعيـة  رأسهم  وعلى  فاعليـن،  لعديد  حثيثة  جهود 
السيد  النشيـط  ورئيسها  الرياضي  للصيد  طنجيس 
المسؤولة،  الجهات  راسلوا  الذين  الترغنيني،  محمد 
فيها،  الهواية ال ضرر  أن ممارسة هذه  لهم  للتأكيد 
وال يمكنها بأية حال من األحوال أن تساهم في نقل 
الصيادين،  بين  دارجة  عادة  هو  فالتباعد  الفيروس، 
فمن أخالقيات الصيد ترك مسافة محترمة بينك وبين 
من يليك، تجنبا لتشابك الخيوط خاصة في األماكن 

التي تكثر فيها التيارات المائية.
وإذ أحيي هذه الجمعية على مسعاها النبيل، وجب 
التنويه بحسها االجتماعي العالي، وقيامها بمبادرات 
مهمة للتخفيف من آثار الجائحة، بتوزيع مجموعة من 
لعملية  تنظيمها  وكذلك  المعوزة،  األسر  على  القفف 

اإلفطار على مدى شهر رمضان بأكمله.

بقلم : عبدالسالم الخلوفي

هواية ال�شيد بالق�شبة :
وفر�شة  للبدن  وريا�شة  للنف�س  “متعة 

فريـدة للتاأمــل”
-

?
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
149

حكمة ربانية :
- الحمد هلل هي : أول كلمة قالها سيدنا آدم.

- الحمد هلل هي : أول كلمة في القرآن الكريم في الفاتحة.
الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم : آخر آية من الذكر الحكيم.

- يا رب نحمدك على كل شيء.
- قيل : بالعلم تكسب الدنيا.

- وبالعلم تكسب اآلخرة.

- وبالعلم تكسبهما معا.
- بالجهل تحرم من كليهمل في الدنيا واآلخرة.
- وبالعلم ترقى الشعوب، وبالعلم ترفع شأنها.

- وتتطور العقلية بعصرنة التعلم والتعليم.
- وبالصحة والعافية ترقى العقول وتشفى الصدور.

لنأخذ تجربة الصين الحديثة :
رغم  الدؤوب،  والعمل  العلم  من  اكتسبوها  الفذة،  عقولهم  بعبقرية  الصين  أبناء  يتباهى 
أنهم حصلوا على االستقالل حديثا، أي سنة 1945.. قويت عزائمهم وتفتقت تجاربهم بتوفر 
البائدة  والخرافات  الخمول  عنهم  أزاحوا  أبدانهم،  ونشاط  عقولهم  لصقل  اإلمكانيات  كل 
واألساطير المهولة، وأزالوا كل ما يعيق نحو العقل والبدن، ففكروا جديا بما يعوض خمولهم 

وانكماشهم وبعمل جدي أسسوا مدارس مدروسة برامجها.
وتخدير  والهلوسة  الرعب  أفالم  ذلك  على  دليل  وخير  األساطير،  أصحاب  قبل  من  كانوا 

وفكره  الطفل  ينمي  ما  كل  ذلك  ضد  أوجدوا  العقول، 
كفاءته  عن  يبرهن  ما  وتجربته  وعقلــه  بيديـه  ليبتكر 
في  لهم  تسلم  عينية  جوائز  لذلك  ورصدوا  وخبرته، 
حفالت خاصة موسمية، يحضر فيها كل من أبدع تجربة 
وصناعة أو اختراع مهما كان نوعه وشكله، قل شأنه أو 

كبر، ليصبح عظيما، ذا مردودية في المستقبل.
الذي  التكنولوجي  بالتطور  يتنبأ  لم  األمس  فجيل 
وصل إليه العلم حاليا، خصوصا الهواتف الذكية.. وقال 

الجاهلون : »الحجر ال يتكلم // بطارية الهاتف«
برامجها  إلى  وتطلــع  واندهــش،  التلفزة  وشاهد 
المباشرة فانبهر، ولما وجد بين يديه الكمبيوتر وغيره 
آلخر  حين  من  علينا  تفد  التي  التكنولوجيا  وسائل  من 
هم يستفيدون من ربع إنتاجهم ونحن ندفع الثمن غاليا 

لجهلنا وقلة تعليمنا وتحضرنا..
فالحمد هلل الذي علمنا ونزداد تعلما، فقد قيل : إذا 

عرفت شيئا غابت عنك أشياء.
قال اهلل تعالى :

»وقل ربي زدين علما« ]س طه 114[.
وقال حكيم :

»أنا والقلم توأمان، وُأختُنا دواُة مدادٍ تمدنا بسائل نترجم به أفكارنا«.
وقال آخر : »اطلبوا العلم ولو في الصين«.

وقال آخر : »اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، حديث على ألسنة الناس«.
وقال تعالى :

»و�ل �أْخرجكم من بطون �أمهاتكم ل تعلمون �صيئا«.
»وجعل لكم �ل�صمع و�لأب�صار و�لأفئدة« صدق اهلل العظيم ]س النحل 78[.

وعن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال :
»لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة« )حديث عن ابن سعيد الخذري(.

العلم بحر لجي يغوصه الغواصون إلخراج اللؤلؤ والمرجان، كذلك العلم إن أعطيته كلك ال 
يعطيك إال قليال، ذلك حسب جهدك واجتهادك والعكس صحيح..

التي  العصور  مسميات  فتعددت  والرهان  الكسب  نحو  سريعة  بوتيرة  تتغير  اليوم  الحياة 
مرت بها وأصبح اإلنسان المعاصر يعيش مع حضارة كل دولة عبر )األنترنيت( الذي غزى العالم 
وأصبح الناس يعيشون أحوال الشعوب، فساعد االنفتاح على العالم بانتشار العولمة في معظم 
بالد العالم على تحرر المجتمعاات من مفاهيم العادات والتقاليد وتعليم مبتدل، وأصبح المرء 

يرنو إلى الثقافة واالختراع.
اإلنتاج  على  يتنافسون  ومصانع  معامل  عدة  برزت  به  والتكنولوجي  الصناعي  والتطور 
والكسب الجيد لم يعد الهاتف المحمول حكرا على دولة ما بل ساهمت عقول كل دولة على 

إيجاده وتطوره في أحسن صيغة وأداء، كان ثمنه باهظا عندما ظهر للوجود.

والكبير، فيه يجد  الصغير  أيدي  العقول، أصبح ثمنه متداوال بين   ولما تعددت واختلفت 
ضالته، ومنه يتعلم، فتشعبت المظاهر التكنولوجية في ميدان التعليم والطب والعمارة، ومجال 
التنقل والمواصالت، فأصبحت الطائرات العمالقة توصلك إلى أقصى األرض في بضع ساعات، 
أما القطارات فقد وصلت سرعتها، ألى سرعة الطائرة في األرض 600 كلم في الساعة، وهذا 
تقدم عجيب ومحمود ومخيف، وهناك تقدم جلي في ميدان الزراعة والفالحة واإلنتاج المهول 

في الهكتار الواحد، استعمل الجرار بدل المحراث..!؟
- بهذا أصبح العالم كقرية صغيرة..

القمر،  سطح  على  كالنزول  الخارجي،  الفضاء  يغزو  أن  اإلنسان  استطاع  العلم  وبفضل   -
والوصول إلى أبعد الكواكب )المريخ(.

إنسان متحرك، يقوم مقام اإلنسان  الربوات على هيئة  - ومن عجائب االختراعات ظهور 
في كل الميادين.. والزالت األيام تمطرنا بكل جديد ونحن جاثمين نحارب لغتنا، وجعلنا للغة 
االستعمار أولية بها نسوس إدارتنا، لن يكون سعيهم مشكورا من ذويهم، وأمتهم العربية 
المتعطشة لبذل العطاء، غير جالسين على كراسي ال يبرحونها ولو اقتتلوا عليها، حسبوا البالد 
بقرة حلوب لن ينضب لبنها، أخذهم السيل العرم عاجال، عقولهم بليت وأضحت متحجرة، تغلب 
عليهم شقوتهم ال يسرحون مناصبهم لمن هم أجدر بها وأحق، من شباب األمة المتعطش 

للعمل، لهم أفكار أينعت حان قطوفها، أفكار متجددة وأصدق مثال :
مقاولتي المتهالكة الهشة من تدبيري البطيء، فلما أنكب عليها ابني البكر الشاب المتعلم 
جدد عناصر المقاولة، وغير معالمها وساهم في تكوين عمالها، أعطت أكلها أضعاف ما كانت 

عليه، لكن بإدارتي الفاشلة، كانت في طريق اإلفالس.
لقد عيب طريقتي في اإلقالع بالمقاولة وأعاد أسسها على نهج متين وبعصرنة التعامل 
مقاولتنا حرصنا  معاملة  يود  الزبناء  فأصبح جل  والدقة، 

على حقوقنا ونحرص على حقوق الناس.
وهذبـــت  تربتها  نقشــت  إذا  : شجــرة  آخــر  مقال 
أغصانها وسقيت جذورها، أينعت وأعطت أكلها، أما إذا 
أهملت يبست أغصانها وجفت جذورها وتداعى جذعها، 

فأصبحت عالة على األرض يجب التخلص منها.
ومثال آخر في حياتنا اليومية :

نحن اآلدميون، إن جسمنا يحيا إذا تعهدناه بالغذاء 
الهني والنوم والراحة، وإال جفت عروقنا  الجيد والشرب 
وضعف جسمنا وتهالك، فالموت أولى من الحياة، فتغيير 
الوجوه بشباب متحمس شغال نكون قد استبدلنا الطالح 

بالصالح.
وخير مثال :

فن البناء والعمارة
قصب  سقفها  )بنوّالة(  يرضون  قديما  الناس  كان 
متالصقة  وسقفها،  حيطانها  من  الماء  يتسرب  وطين 

هي وكر ا لحشرات والعقارب والجردان.
ولما تبدلت العقول ونضجت، أصبح البناء مرصوصا قويا ال رطوبة، وال شقوق وال انهيارات.

مثال من األسرة :
فائقة من غذاء صحي ونوم مريح هادئ، وحديث صائب  بعناية  أوالدها  إذا تعهدت  األم 
ومعاملة طيبة وأنشأت صبيانها إنشاء علميا وتربويا أعطت لها ولذويها جيال سخيا نافعا، تعم 

خصاله المعمور.
فهنيئا ألمهاتنا المتعلمات المتحضرات الراغبات، الصادقات في أوالد بآبائهم وأمهاتهم 

إحسانا، تدينوا بدين اإلسالم خلقا وعهدا ووفاء..
الحياة، وجنبوهم كل مطية ورذيلة، فأنتم  اآلباء، احرصوا على أوالدكم من تفاهات  أيها 
تحاسبون عند ربكم، أما جزاء وشكورا وجنة نعيم وإما نفورا تساقون إلى الجحيم، زمرا دحورا، 

وقانا اهلل شر نار جهنم ولهيبها.
إن اهلل بعباده غفور رحيم يا أولي األلباب وساءت مصيرا.

دعـــاء :
- اللهم يا من توزعت األرزاق وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا، وأعلى 

منازل اآلخرة، هي دارنا وقرارنا..
- اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصالح األبناء وحسن األداء، وبركة العطاء بكرمك وجودك 

يا منان يا قادر على كل شيء، سبحانك ال إاله إال أنت رب العرش العظيم، ورب الخلق..
سالما  البالد  يعمون  قترة،  ترهقها  ال  وجوه مستبشرة  في  عملهم  جازيهم  اللهم   -

وأمنا ورخاء.
أنقذه  النية  : »من عاش بالمكرومات مات بالفقر، ومن عاش بحسن  الراجح  والقول 

اهلل من كل بلية«.

احلمد هلل الذي عّلمني
وعّلمُت فتعّلمت 

»بالعلم ترقى ال�صعوب«اجلزء الثاني
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

ويقول :
أال ذهب التكـــرم والوفـــــاء     وبادر رجاله وبقــى الغثــــاء
وأسلمني الزمـــان إلى أناس     كأمثال الذئاب لهـــم عــواء

صديق كلما استغنيت عنهم      وأعــــــداء إذا نــزل البــالء)31(
ويقول : 

لم يبق في الناس إال التيه والبــذخ      وكلهـم من فعــال الخيـر منسلــخ
إن أبرموا انقضوا، أو أقسموا حنتوا       أو عاهدوا نكثوا، أو عاقدوا فسخوا)32(

ويقول :
الناس مثل ظروف حشوها صبر        وفوق أفواها شيء من العسل

تغر ذائقهــا حتى إذا كشفـــــت       له تبين ما تحويـه من دخـــل)33(
ويقول :

بواطن الناس في ذا الدهر قد فسدت       فالشر طبع لهم والخير تقليد)34(
ويقول :

ال يرتجى الخير يوما قط من أحد      فالشر طبـع وفي الخيــر بالعــرض
وال تظن امرءا أسدى إليــك يــدا      من أجل فعلك، بل أسداك للغرض)35(

ويقول :
مضى الجود واإلحسان واجتثت أهله     وأخمــد نيــران الندى والمكـــارم
وصرت إلى ضرب من الناس آخـــــر     يرون العلى والمجد جمع الدراهــم

كأنهـــــم كانــوا جميعــا تعاقـــدوا     على اللؤم واإلمساك في صلب آدم)36(
ويقول :

هــذا زمــان تجاهــــل وتسامــــح     وتغــافـل عن أهلـه فسـد الـورى
فإذا سمعت فكن كأنك ما سمعــــــت وإن رأيت فكـن كأنــك ما تـرى
واجهد بنفسك في التخلص منهم    فعساك تنجـــو إن نجوت وما أرى

أوال فكن في قعر بيتــك ال تــــرى    إن كنت ترغب في النجاة وبالحرى)37(
بنفسه من  بتقاعد نسبي، ويهرب  اإلدارة  يعتزل  أن  أنه قد جدت مرته على  وكم سارني 
أناس هم ليسوا بناس وقد تدلوا بخسيس فعالهم إلى أسوأ الحضيض وأسفله! فكنت أحاول 
أن أخفف عنه ما يضطرم في ثنيات صدره من هذه التيارات النفسية التي كادت تكسر متين 

تجلده وتخمد جميل صبره، فأنشد بعد كالم وكالم :
والذي قد نلقى من المر في الدنيا عسى أن نرقى به درجات

وبنو الدهر هم بنو الدهر قدما     هم نبات ينمـــو بإثر نبـــات
والطباع الطباع لست ترى فيها نبوا وال اختالف الصفات

ومــن اختصـــه اإللـــه بخيـــر      فهـو فيه من سالـف إلى آت)38(
أجل.. ويقول :

فما الناس بالناس عهدتهـم       وال الدهر بالدهر الذي كنت أعرف)39(
ويقول :

يقولون لي عاشرتنا ووصلتنا       وهيهات أين القوم مني ومن جنسي
وكيف وصالي فرقة فرق بيهم      وبين كفرق الجن من فرق اإلنس)40(

ويقول :
أعاشر من لو عاشر القرد بعضهـم       لما رد عن دروين قبر مقبب

وأنصت مضطـــرا إلى كـل أبلــــه       كأني بأسرار البالهة معجب)41(
ويقول ويقول... وكثيرا ما كان يتمثل بقول البوصيري :

أنظر بحقـك في أمــــر الدواويـــن       فالكل قد غيــروا وضــع القوانيـــن
لم يبق شيء على ما كنت أعهــده       إال تغــــيـــــر مـــن عـــال إلى دون)42(

الكاتبـون وليسـوا بالكـرام فمــــا        منهم على المال إنسـان بمأمـــون
والكل جمعا ببذل المال قد خدموا       وما سمعنا بهـذا غيــر ذا الحيـــــن

نالوا مناصب في الدنيا وأخرجهـم       حب المناصب في الدنيا وفي الدين)43(
ويقول ابن جبير :

حظوظ الفتى من شقوة وسعـادة       جـــرت بقضـــاء ال سبـيـــل لــــرده)44(
»إدارته« غير  يبق في  غالبيتهم ولم  ـ وقد عرفت  الكرام  رفقاؤه وزمالءه  حقا...لقد ذهب 
ـ وغير المرتدي والنطيح وما عف  ـ إال من رحم ربه وقليل ما هم  زارع األشواك وبناة األحقاد 

»الرئيس« قوم :
جروا بتسابقــون إلى المخـــازي      كأن القــوم في مجــرى  رهــان )45(

ومنذ سنوات وهو ال يستقبل »يومه اإلداري« إال بأمل مفقود وشعور مكلوم.. تراه ينجر إلى 
مكتبته انجرارا، ويدفعه إليه دفعا نداء ضميره هو فيه حبيس إخالصه، وشقي وفائه، ولذلك 

يخف لقضاء المطالب والرغبات بصدر رحب ووجه مشرق وطبع شهم كأنه قد :
أتـــاه السمــــح واللطــــف        صبيا وهــو في »المهـــد«)46(

ولئن لقست نفسه يوما من سلبيات عمله المضني، وتبرم واشتكى في تؤدة بعدما كل 
جسده ورتج ذهنه فلفقدانه خير جليسه ونديمه : ذاك المحدث الصامت األمين الذي كان يأنس 
به، ويجول معه في دنيا البدائع التي أنزلت على أسنة األقالم الرشيقة آيات البالغة المشرقة، 

ولم يعد يردد مع ابن المنجم :
إذا ما خلوت من المؤنسين جعلت المحدث لي دفتـــري
فلم أخل من شاعر محسن     ومن مضحك طيـب منــدر
ومن حكم بين أثنائهـــــا     فوائـــد للناظـــر المفكـــر
وإن ضاق صدري بأسـراره     وأودعته الســر لم يظهـــر

فلست أرى مؤثر ما حييـت     عليه نديمــا إلى المحشـــر)47(
أجل.. إن الكتاب :

صاحب إن عبته أو لم تعــب       ليس بالواجـد للصاحـــب عابـــا
كلما أخلقتـــــه جـددنـــــي       وكساني من حلى الفضـل ثيابــا
صحبة لم أشك منها ريـبــة       ووداد لم يكلفـــنـــي عتــــابـــا

...إن يجدني يتحدث أو يجد       ملال يطوي األحاديــث اقتضابـــا
تجد الكتب على النقـــد كما       تجد اإلخوان صدقـــــا وكذابــــا
فتخيرهـــــــا كمــا تختــــاره      وادخر في الصحب والكتب اللبابا
صالح اإلخوان يبغيك التقـى       ورشيد الكتب يبغيك الصوابـــــا
.. قسما لوالء لم يبــق بهــا       رجــل يقــرأ أو يـــدري الكتابــــا

حفظ الدين مليــا وقضــــى      ينقذ الدنيا فلم يملــــك ذهابـــا)48(
في  جليس  »خير  فقد  على  ويتحسر  ويتوجد  ويكتئب..  يجزع..  أن  -واهلل-  لصاحبي  حق 
وعظ  إن  يغضب..  لم  عليه  إن غضبت  »أنيس،  ألنه..  الصواب«)50(  »كفقد  وفقده  الزمان«)49( 
أسمع، وإن ألهى أمنع، وإن أبلى أدمع، وإن ضرب أوجع... يفيدك وال يستفيد منك، يزيدك وال 
يستزيدك.. قبر  األسرار وينبوع الحكم، ومعدن المكارم مؤنس ال ينام، وجليس ال يضر بك، 
ورفيق ال يملك، إن أدمت النظر إليه أطال إمتاعك، ولطف طباعك وبسط لسانك، وجود بنانك، 

وفخم ألفاظك، إن ألفته خلد على األيام ذكرك، وإن درسته رفع في الخلق قدرك«)51(.
)يتبع( ــــــــــــــــ

الهوامش :
)31( »محاضرات..« اليوسي ج1 /359.

)32( لهبة اهلل بن عُرام الربعي في »مجمع الحكم..« 502.
)33( البن جبير في »نفح الطيب« ج 2/491 و»الحلل السندسية..« ج3/124

)34( للشيخ حسن قويدر في »األدب الحديث« عمر الدسوقي ج1/64 والشيخ ُقويدر )1204-1262 هـ( له أدب وشعر ولغة ونحو. 
مغربي األصل. من مؤلفاته : »نيل األدب« في نضم مثلثات العرب تقع في 2210 أبيات على نسق مثلثات قطرب، و»زهر النبات 

في اإلنشاء والمراسالت« و»نزهة األبصار« على منظومة شيخه العطار في النحو.
)35( ألثير الدين أبي حيان النحوي األندلسي في »الحلل السندسية في األخبار التونسية« الوزير السراج ج2/167.

)36( في »محاضرات« اليوسي ج1/360.
)37( المصدر السابق - ج1/361.

)38( المصدر السابق ج1/366. واألبيات من قصيدة لليوسي مطلعها : نحمد اهلل وقتنا وقت خير بّذما قبله من األوقات غير وقت 
النبي عليه اهلل والصحب والتّالة الهداة.

)39( »الغيث المسجم..« ج2/333.
)40( ألبي الفتح البسنتي في »رحلة ابن معصوم« 111.

)41( إللياس فرحات في »أدب المهجر الناعوري« 491.
)42( في األصل : ما كنتَ تَعهده.

)43( »شرح الديوان« 481 د. محمد ألتونجي. »المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري« مخيمر صالح - 86.
)44( إلبن جبير في »نفخ الطيب« ج2/491 من قصيدة مطلعها :

صبرت على غدر الزمان وحقده           وشاب ليَ السمَّ الزُّعافَ بشهدهِ.
)45( لبدر الدين النعساني في »قدماء ومعاصرون« 261.

)46( لمهدي بن الفضل العلوي في »دمية القصر« الباخرزي ج1/506.. وصدره هكذا : أتاه العلم والحلم.. وصاحبي سمِيّ هذا 
الشاعر، ولذا وضعت اسمه بين مزدوجتين.

)47( »مجمع الحكم..« 430
)48( »الشوقيات« ج2 /18

)49( يقول المتنبي :
أعز مكان في الدنيا سرج سابح           وخير جليس في الزمان كتاب

)50( مقتبس من قول الشاعر : 
وفقد الكتاب كفقد الصواب         فيا هَوَل من أضاع الكتب

»صفحات من صبر العلماء« 263.
)51( »المخالة« بهاء الدين العاملي 101

الجزء األول  ـ  جلسة 4

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب »مع صاحبي«.. حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة« لمؤلفه الكاتب 
واألديب المختار محمد التمسماني .

وهو كتاب يشتمل على 16 جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ 1996/7/01 إلى آواخر 1998، وكل جزء يحتوي على أربع 
جلسات. وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.
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مبــادرة  إشعـاع  نظركـم  تراجع في  لماذا   •
»بيت الشعر« وما تعليقكم على الوضع الراهن 

للمشهد الثقافي الحالي؟ 
حيوية  في  تراجـع  عن  الحديـث  يمكنني  ال  الواقع  في    ••
الثقافـي  المنـاخ  أستحضر  أن  دون  عمومـا  الثقافية  الجمعيات 
أن  نعرف  الثقافي.  المجال  عرفها  التي  والتحوالت  نعيشه  الذي 
هو  الشعر  بيت  ربما  كثيرا،  تغيـر  قد  الثقافية  المنظمات  اشتغال 
وهو  وتواجدها  حضورها  في  انحصارا  عرفت  التي  الجمعيات  أقل 
مستمر في إنتاج عدد من المطبوعات الشعرية ومستمر  في إنتاج 
مجلته الشعرية وفي تنظيم جائزة »أركانة« وتنظيم لقاءات تحتفي 
الحقيقي  المشكل  المشكل،  هو  هذا  ليس  المغربي....  بالشعر 
الذي  األساسية  الجمعيات  لهذه  المباشر  بالتأثير  لماذا نشعر  هو 
الشعرية  والدواوين  الكتاب  انتشارا  على  محدودا  تأثيرا  أصبح 
الوضع  الثقافية.  الساحة  في  فعليا  حضورها  وعلى  قراءتها  وعلى 
الثقافي معقد ومن الواجب أن نستحضر هنا األعطاب التي تعرفها 
المدرسة المغربية في هذا اإلطار واألعطاب الخطيرة التي يعرفها 
اإلعالم العمومي أيضا. يجب أن نتفهم التحوالت التي طرأت على 

عالقــة  وعلى  الثقافيــة  الساحة 
وبالتعبيرات  بالجمعيـات  النـاس 
الثقافية المختلفة ولكن يجب أن 
العمومية  السلطات  بأن  نعترف 
الوطنيــة  التربيــة  في  مجســدة 
المرئيــة  اإلعــالم  أجهزة  وفي 
تمامــا  استقالــت  والمسموعــة 
من المجـال الثقافــي  واعتبــرت 
به  إطالقا  معنيــة  غيــر  نفسها 
بسيطـة  نظـرة  نلقي  أن  ويكفي 
على المقررات الدراسية ومحاولة 
من  الشعـريــة  النصـوص  إيجاد 
مختلـف  في  تدرس  التي  المغرب 
سنندهـش  التعليميـة،  األسـالك 
منعدمـة  شبــه  سنجدهــا  ألننــا 

وتـداول  األدب  مادة  جعـل  إلى  باستمـرار  أدعـو  عندما  ولذلك 
النصوص األدبية المغربية مادة أساسية في جميع أسالك التعليم 
ليست نوعا من االنتصار المجاني لحرفة أمارسها بل ألنني أعترف 
سيجعل  ذاكرتهم  وفي  أبنائنا  خيال  في  مخيفة  فراغات  ترك  بأن 
هذه الفراغات مستعدة الستقبال أي شيء ولألسف فإنها تستقبل 
كل ما هو متخلف وخرافي ومنفصل تماما عن التقدم وعن العصر 
وللتربية  للقيم  األساسي  الحامل  هو  فاألدب  فيه،  نعيش  الذي 
التي  الجمالية ولذلك ال يجب أن نكتفي فقط بمتابعة الجمعيات 
توقفت أو التي استمرت أو استقرت على وضع ال تغادر، بل يجب 
أيضا أن ننظر إلى السياسات العمومية وما تفعله وما تؤثر به في 

هذا المجال. 
وزيـر  لمسؤوليـة  ممارستـك  موقــع  مـن   •
تعيـــق  التي  العراقيـل  ماهي  سابقـا،  الثقافة 

الثقافة في المغرب وماهي أسباب ذلك؟
ذكرت  وقد  كثيرة  بالدنا  في  الثقافة  تعيق  التي  العراقيل   ••

من  بنوع  إليها  نعود  أن  الممكن  من  ولكن  سبق  فيما  بعضها 
التفصيل. أعتبر أن الحظ الوحيد للثقافة في بلد مثل بلدنا لكي 
بسياسات  تحظى  أن  هو  المستقبل  أجل  من  جيدا  تراكما  تنجز 
عمومية قوية في هذا المجال. نحن لألسف حتى اليوم لم نستطع 
بلورة سياسة عمومية في المجال الثقافي تضمن للمغرب إنتاجا 
الستهالك  مضطردا  توسعا  وكذلك  الثقافي  المجال  في  منتظما 
أحيانا  خطيرة  وتوقفات  مستمرة  تقطعات  هناك  المنتج.  هذا 
على  المغرب  في  حدثت  التي  المنجزات  عن  تحدثنا  وتراجعات. 
والصحافة  النشر  مجال  في  ومستقلين  أحرار  ثقافيين  فاعلين  يد 
الثقافية وفي المجالت الثقافية ومجال التنشيط الثقافي والكتاب... 
دور  حتى  التراجع،  من  نوعا  اليوم  فيها  نرى  األشياء  هذه  كل 
التأثيرات  العام طبعا وبسبب  الجو  النشيطة تعيش بسبب  النشر 
ما  مؤسف.  انحصار  أجواء  اليوم  نعيشها  التي  الخاصة  الثقافية 
التي نستنجد بها؟ يجب أن تكون  العمومية  هي هذه السياسات 
السياسات متعددة األبعاد بحيث تبدأ من المدرسة كما قلت سابقا 
فإن حصة الثقافة أو األدب في المدرسة العمومية في المغرب أو 
في كل حلقات التدريس في المغرب ضعيفة جدا ومنعدمة أحيانا 
وهذا ال يمكن أن نبني به قراء كثيرين وال أن نبني به استهالكا 
وال  الثقافي  للمنتج  واسعا  نقديا 
به كذلك ضمائر  نبني  أن  يمكن 
الكونيـة  بالقيم  عالقـة  لها  حية 
جميعا  بها  نتشبع  أن  البد  التي 
والدفاع  التقدم  بقيم  عالقة  ولها 
الخ...  المساواة  وعن  العلم  عن 
شخصيا  أعتبرها  فعال  المدرسة 
عائقا أساسيا أمام التقدم الثقافي 
في المغرب باإلضافة إلى ما قلته 
ينبني  ثقافي  تصـور  غيـاب  عن 
المجتمـع  في  واســع  حــوار  على 
اإلرادة  على  كذلك  ينبني  ولكن 
نتصـور  أن  يمكـن  ال  السياسية. 
إنتــاج  مجـال  في  حقيقيـا  تقدما 
الكتاب  السينما والتلفزيون واألغنية والموسيقى وغيرها بدون أن 
تقوم الدولة واألجهزة العمومية بمساندة هذا المجهود الوطني 
والمجاالت  الثقافية  الفضاءات  تعديد  وبدون  المجال،  هذا  في 
أن  نعتبر  أن  يجب  بالثقافة.  ننهض  أن  يمكننا  ال  الكتاب  لتداول 
هذا اإلنفاق العمومي في المجال الثقافي ال يقل أهمية عن اإلنفاق 
في المجال الصحي. لقد تبين لدينا في العقود األخيرة أن الصحة 
الثقافية أو إن صح التعبير مخاطر انعدام الصحة الثقافية هي ربما 
بأن  نسمع  كثيرة  أحيانا  األخرى.  المخاطر  بعض  من  بكثير  أكثر 
الدولة ال يمكنها أن تكون منتجة للثقافة، نعم هذا صحيح، نحن ال 
نطلب منها أن تصنع لنا شعراء وكتاب سينمائيين، نحن نطلب أن 
تنفق في مجال الهياكل الثقافية وفي مجال دعم اإلنتاج الوطني. 
ال توجد في كل أنحاء العالم ثقافات وطنية تنهض فقط بمبادرة 
وراء  عمومي  ومجهود  جماعي  مجهود  دائما  هناك  نجد  األفراد، 
المثال  واالسبانية مثال على سبيل  والبلجيكية  الفرنسية  السينما 
ال الحصر وذلك في عدد كبير من المجاالت اإلبداعية ال تقوم إال 
في  الفصل  الحكم  هي  السوق  قوانين  يعتبر  ال  عمومي  بإنفاق 

المجال الثقافي وال يستند إليها لتبرير اإلنفاق. 

والقراء،  والمثقفيـن  األدبـاء  من  ثلـة  تجمع  »الواتساب«  تطبيـق  على  أدبية  لقـاءات 
الخراز.  خالد  رأسهم  على  الثقافي  بالحقل  والمهتمين  األساتذة  من  مجموعة  يقودها 

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
مع وزير الثقافة السابق :

الجزءالرواية المسافرة
3

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com لوحي محمد األشعري وبيدي  ـ   ذات عشية  ـ  الدار  إلى  المسيد  في طريق عودتي من 

مختلــف  من  القـوم  من  غفيـر  حشــد  الطفولــي  فضولي  أثـــار  القرآنـي، 
الشهيــد  شــارع  يشقون  ـ  وصبيانا  وشبانا  شيوخا  ـ  واألحجام  القامــات 
وطنيـة  أعالمـا  بعضهم  يحمــل  احتجاجية  مسيرة  في  الزرقطوني  محمد 
وعالمات  الفضاء  في  بأيديهم  يلوحون  منهم  والعديد  البالد..  وصورملك 

السخط والغضب بادية على وجوههم وهم يهتفون بأعلى عقيرتهم :
»بن بلة يالغدار«...

ألول مرة في حياتي أشاهد جمعا غفيرا من الناس يصرخون في الشارع 
إذ  نحوهم  المتظاهرين  تيار  جرفني  كيف  أدري  لست  األقدام..  على  مشيا 

وجدت نفسي بينهم.. محاكيا إياهم في ترديد الهتاف :
»بن بلة يا الغدار يا خائن حرمة الدار«.

بأن  بخلدي  يدور  ما..وكان  ثمة خطب  هناك  بأن  يقين  على  كنت  لقد 
إسمـه  »غدار«  خطير  مجرم  على  القبض  ألقوا  قد  الغاضبين  المتظاهرين 
عليه  ليتفرج  الشارع  في  به  يطوفون  وهاهم  بالسالسل  فكبلوه  بلة«  »بن 
متفرسا  الصفوف..  مخترقا  عنه  البحث  على  حفـزني  مـا  وذلـك  الناس.. 
لـه  أعثـــر  لم  نظري  ولقصر  لكنني  أراه..  عساني  بعنقي  مشرئبا  الوجوه.. 
على أثر.. كنت أتخيل »أحمد بن بلة« وكأنه شخص قوي مفتول العضالت  
أشبه ما يكون ب »أحمد الغول« الذي كان يثير الرعب آنـذاك في النفـوس 
بحي »كاريان سنطرال« وفي رحبـة »كراج عالل« حيـث عـاش كبطـل من 

األبطـال في المعارك وحمل األثقال.    
كدت أخطئ الطريق إلى منزلي بقشلة »جانكير« وسط بحر هائج من 
به  صارعت  كمجداف  القرآني  بلوحي  استعانتي  لوال  المتالطمة  األجساد 
بر األمان  إلى  الخروج من لجته  البشر متلمسا  الهائج من  البحر  عباب ذاك 

دون أدنى خطر.
ومسببات  سبب  ليدرك  الخامس،  ربيعه  ،في  أقراني  من  لطفل  ماكان 
هذه المظاهرة الصاخبة التي اندلعت مثيالتها في شتى أنحاء البالد احتجاجا 
على ذاك الهجوم الغادر الذي شنه الجيش الجزائري بأمر من رئيسه أحمد 
بن بلة »الناكر للجميل« على مركز للقوات المسلحة الملكية بمنطقة فجيج 
على مشارف حاسي بيضا..مما أسفرعن مقتل عشرة جنود مغاربة وعدد من 

المدنيين في يوم الجمعة /عيد المسلمين.
المغاربة،  قلوب  في  المذموم كطعنة خنجر مسموم  الهجوم  ذاك  كان 
من  أكتوبر  شهر  مستهل  في  أصواتهم  تعالت  الذين  البالد،  أنحاء  بسائر 
سنة 1963 منددة بخيانة الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وخرقه للمواثيق 
والوعود بشأن ترسيم الحدود .. واصفة إياه ب »الغدار« الذي لم يراع حسن 
الجزائري  للشعب  ومساندة  دعم   من  األحرار  المغاربة  قدمه  ما  وال  الجوار 
في الكفاح باستمرار إلى أن ظفرت بالدهم باالستقالل بعد جالء االستعمار.  
وإثر ذاك الهجوم الغادر الذي لم يراع الروابط المشتركة بين الشعبين 
رسالة  الحسن  الراحل  الملك  وجه  العصور  مر  على  ـ  والمغربي  الجزائري  ـ 
عليـــه  أقـدم  ما  فيها مسؤوليــة  يحمله  الجزائري  للرئيس  اللهجة  شديدة 
ستكون  العواقب  بأن  وأنذره  المغربي  للتراب  واقتحام  هجوم  من  جيشه 
وخيمة إذا تجاوز حدوده، لكن بن بلة ظل متشبثا بعدم وفائه للوعود منتشيا 
جعل  مما  الناصر،  عبد  جمال  رفيقه  لدن  من  دعم عسكري  من  يحظى  بما 
الملكية  المسلحة  العامة للقوات  الحرب  أركان  الثاني رئيس  الملك الحسن 

الجيــوش  مــن  فيالــق  بإرســال  يعجــل 
بقيادة  بيضا  حاسي  منطقـة  إلى  الباسلة 
الجيش  لتلقين  بنعمـر  إدريـس  الجنيرال 
الجزائري درسـا فـي أدب الحروب واحترام 
بين  »من  والـدي  وكـان  الحـدود،  حرمة 

أوالئك »المعلمين« المسلحين بشعار: 
الذيـن لقنـــوا  الملك(  ـ  ـ الوطن  )اهلل 
الجيش الجزائري بحاسي بيضا حصصا في 
الشجاعة واإلقدام على مدى ثالثة أيام )16 
أكدتـه  ما  وذلك  أكتوبر1963(..  ـ17و24 
شهـادة للمفتش العام للقوات المسلحــة 
الملكيــة الجينــرال ادريس بنعمر في حـق 
منقطعـة  شجاعـة  عن  أبان  بطل  جنـدي 
والقتال  الصمود  في  عالية  وكفاءة  النظير 
مـن  تـعــاني  كانـت  التي  فرقـتــه  رفقـة 
شـــدة العطــش فــي جبهـــة القتال تحت 

وبيل الرصاص.
الشهـادة  لهـذه  األصليــة  )النسخـة 
وجدتها ضمن أرشيف الوالد )الماثل صورة( 
بوثائق وسط صندوق  يحتفـظ  كان  الذي 
للذخـــيــرة. جلبــه مـــعـه كتـذكــار مـن 
»قشلــة  في  بيــتـــنـا  إلى  بيضا  حاسـي 

جانكير« بالدار البيضاء(.

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

بالرغم من تداعيات الجائحة،  فقد أعلن 
في مدينة طريفة اإلسبانية عن تنظيم الدورة 
اإلفريقيــة  السينما  لمهرجــان  عشرة  السابع 
»طريفـة - طنحـة« وذلك في الفتـــرة ما بين 

4 و13 من شهر ديسمبر المقبل. 
المهرجــان  لمكتـــب  بيــان  وحســـب 
المهرجـــان  هـــذا  وقـائــع  بإشبيليـــة،  فإن 
ستتم  حضوريا  في فترة  4-8 ديسمبر،  وأيضا 
عبر األنترنيت. ويشمل البرنامــج عــرض 21 
المخرجين  تتلوه مناقشـات مع بعض  فيلما   
حول  السينمائي  النقــد  في  والخبراء  األفارقة 
بالماضي  تتعلق  التي  األفالم  بعض  مواضيع 
االستعماري بإفريقيــا،  والعنصرية في الدول 
الغربية  والفكاهـة في السينمــا اإلفريقيـــة، 
كما انه لن تغيب عن هذه الدورة، أفالم من 
شباب   مخرجين  إنتـاج  الالتينية،  من  أمريكا 
المهرجان  وقائع  كل  بث  يتم  وسوف  أفارقة. 
السينما  تمكين عشاق  بغاية  األنترنيت   على 

اإلفريقية من  تتبع التطور الذي يشهده الفن 
السابع بإفريقيا. 

وسيتم، عبر األنترنيت،  عرض عشريــن 
فيلما  من األفالم القصيرة، روائية ووثائقية،  
 13 و   4 بين  ما  التنافسية  المسابقـة  برسم 

ديسمبر. 

أما الجزء المغربـي للمهرجـــان،  فتضمن 
بتعـاون  األنترنيــت،  عبــر  جلســات   تنظيم 
الثقـــافــي اإلسبانــي في طنجــة  المركز  مع 
وتطوان،  وبلدية الشاون، وعدد من المنظمات 

األهلية المهتمة بالجهة.

مهرجان ال�شينماالإفريقية طريفة  ـ  طنجة 
4 ـ 13 دي�شمرب 2020



عن سن يناهز 74 سنة لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

عبد الرزاق الإدري�شي
وذلك يوم الثالثاء 13 أكتوبــر 2020، وشيع جثمانـه الطاهر ودفـن بمقبـرة 

المجاهدين.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعــازي إلى أرملتـــه 
السيدة مليكة اليطفتي، وإلى أبنائه وبناته: عز الدين، محمد، نعمان، فدوى، 
هـدى، لميــاء وحفصا، وكـذا إلى جميـع أفـراد العائلــة، راجيـن لهــم الصبــر 
والغفران، تغمـده اهلل بواسـع رحمته وأسكنه  األجـر  والسلوان، وللفقيـد عظيم 
فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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الوضعية  بتدهور  والتنديد  والقلق  التوتر  دائرة  تتسع  يوم  بعد  يوما 
االجتماعية الناتجة عن الصعوبات والمشاكل التي يتخبط فيها المغاربة بعد 
أن تراجعت أحوالهم إلى مستويات غير مطمئنة، أصبح من المستحيل التعايش 
معها وال حتى القبول باألمر الواقع، وليس في األفق مايوحي بتوقف أو انتهاء 
قد  المواطنين،  من  واسعة  فئات  تشمل  التي  االجتماعي،  التردي  من  حاالت 
اجتماعي  احتقان  وإلى  بل  الحالة  تفاقم  إلى  الوضع  تدارك  يتم  لم  إذا  تتحول 
في درجة متقدمة بما قد يشبه وضعية مرتبكة وميؤوس منها، من شأنها أن 
تفضي مستقبال إلى عواقب التستطيع الحكومة معالجة ماقد يترتب عنها. يوما 
ترتفع مؤشرات  يوم  يوما عن  بلغت مداها،  التي  األزمة  دائرة  تتسع  يوم  عن 
الذي  المدرسي،  والهدر  الصحية  الخدمات  وتردي  والبطالة،  والهشاشة  الفقر 
تتسع  السلبية  المؤشرات  هذه  تنامي  ومع   ، والجريمة  االنحراف  إلى  يؤدي 
وتصير  إشكاليات،  إلى  المشكالت  معها  لتتحول  االجتماعية،  الفوارق  دائرة 
التدبير.  وسوء  اإلرادة  وانعدام  االهتمام  لعدم  عالجها  يستعصي  معضالت 
بالتأكيد هي أمور غير مطمئنة لكونها تحمل مؤشرات غير ايجابية، بل مقلقة، 
هي  الواقع،  باألمر  والقبول  واالستقرار  الرضا  بعدم  الشعور  من  نوع  يواكبها 
مشكالت اجتماعية بالدرجة األولى غير أن استفحالها في ظل الظروف الحالية 
والحرمان، وسط مخاوف التنتهي بسبب  المعاناة   المزيد من  قد يؤشر على 
سياسة حكومية مخجلة، وبرامج غير واضحة المعالم، التستجيب على اإلطالق 
لطموحات وتطلعات الشعب المغربي، بالجملة هناك إخالل بالتزامات الحكومة 
رئيس  قدمــه  الذي  الحكومــي  بالتصريــح  المضمنة  بعهودها  الوفاء  وعدم 
الحكومة الحالي إبان توليه رئاسة الحكومة، من هذا المنطلق نتساءل : ماهي 
إنجازات الحكومة الحالية التي تحمل من البوادر ما يعود بالنفع على المواطن 
المغربي إن لم نقل بأنها عجزت عن انتشاله من براثن الفقر واألمية والبؤس 
التي  الملك  جاللة  خطابات  خلفية  على  الحكومة  مبادرات  ماهي  ؟  والبطالة 
النموذج  »بفشل  معترفا  واالجتماعي،  االقتصادي  الوضع  صراحة  فيها  ينتقد 
لم يحقق  فيما  اآلخر  يترنح هو  مازال  له مجلس خاص  أحدث  الذي  التنموي« 
التنموي  النموذج  فإن صناعة  تقدم  ما  على  بناء  الواقع؟  أرض  على  نتائج  أية 
أولوياتها، ومن أوجب واجباتها أن  أولى  الحكومة، بل من  هو من اختصاص 
ماينشده،  إلى  المغربي  بالمواطن  يرتقي  تنموي  نموذج  إنجاح  على  تحرص 
دونما الحاجة إلى إحداث مجالس تثقل كاهل الدولة من الناحية المالية، هل 
استوعبت الحكومة المغربية  إحدى اإلشارات الملكية من خطاب سابق يقول 

بالحرف »أن ثروة البالد اليستفيد منها جميع المواطنين«؟ 
انتهى منطوق الخطاب الملكي، أية سياسة للحكومة الحالية في تصحيح 
المبادرات  كل  غياب  في  الخطيرة  التفاوتات  من  والحد  المتفاقمة  األوضاع 

اإلصالحية، وتجاوز االختالالت القائمة؟
 كما هو مالحظ، البد من اإلشارة والمناص من ذلك، أن الفقر والجريمة 
تدهور  عن  الذكر  سلف  كما  تنم  مؤشرات  االجتماعي،  واالحتقان  والهشاشة 
الوضع المعيشي للمواطن وتتولد عنه  نتائج وخيمة تهدد االستقرار والتوازن  
الجريمة« ونسوقها كنموذج في سياق  ولنتأمل جميعا »مخاطر  االجتماعيين، 

هذا الموضوع.
التأكيد على أن الجريمة استفحلت   لمالمسة جوانب اإلشكالية البد من 
وبلغت حدا اليمكن تصوره، وهي أفعال وسلوكات إجرامية يقوم بها أشخاص 
غير أسوياء، لكنهم أيضا ضحايا سياسات حكومية فاشلة، أليست هذه إحدى 
المعضالت الخطيرة التي تهدد حياة الناس وتقض مضاجعهم  وتلحق أضرارا 
فادحة باآلخرين؟ والحديث عن تنامي ظاهرة  الجريمة واستفحالها سواء في 
ظل الظروف الحالية أو قبلها، حولت المدن إلى سجن كبير ومسلسل الجرائم 
نهاية  في  للجريمة  فليس  التتوقف،  مستمرة  حلقات  هي  المتعددة  بصورها 
المطاف إال وجه واحد، هي نتاج وضعية مضطربة ألشخاص غير أسوياء يئنون 
حبوب  وتنشطها  تغذيها  حاالت  وهي  والهشاشة،  والبطالة  الفقر  وطأة  تحت 
الهلوسة والمخدرات بكل أنواعها، من يتحمل إذا مآسي المجتمع وعدم شعور 
أفراده باألمن والسكينة؟ كيف السبيل إلى محاربة ظاهرة الجريمة أو التخفيف 
من حدتها على األقل دون صرف النظر عن كون المسؤولية مشتركة؟ ومهما 
حاولنا الحد من آثار الجريمة المقلقة في مجتمعنا المغربي، فإن المسؤولية تقع 
على عاتق الحكومة، النقاش في ذلك، واستمرار هذه األخيرة في نهج سياستها 
المواطنين ستؤدي حتما  التي التستجيب لتطلعات  المنسجمة  الالشعبية غير 
العاطلين والهائمين  التوتر والتشنج واالحتقان والى مزيد من  إلى مزيد من 
وأطفال  والمتسولين  والمهمشين  المنحرفين  من  مزيد  والى  وجوههم  على 
 ... المخلوقات  هــذه  كـل  لذكـر  التتسع  والقائمة  عنهم،  المتخلى  الشوارع 
وانتفاضـات  احتجاجات  فيها  التتوقـف  كبيــرة  ساحة  إلى  الوطـن  وسيتحــول 
سريعة  وبقراءة  األصعدة.  مختلف  على  األوضاع  إليه  آلت  ما  ضد  المواطنين 
االختالالت  حجم  على  سنقــف  االجتماعية  القطاعات  من  قطاع  أي  لمؤشرات 
المسجلة على مستوى التدبير الحكومي، والقولة المأثورة  تهمس في آذاننا 
»الضغط يولد االنفجار « الكالم موجه إلى »حكومة الكفاءات« التي يجب عليها 
أن تبتعد قليال عن »الخطاب الشفوي السلبي« الذي ال طائل من ورائه، وأن 
تبادر ميدانيا وبإجراءات ملموسة أكثر عملية وبأقصى سرعة ممكنة، لمعالجة 
األوضاع المقلقة قبل فوات األوان... ويبقى السؤال - كما طرحناه في البداية 

-  ما السبيل للخروج من األزمة؟

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

الختيارات ال�شيا�شية 
الال�شعبية للحكومة....

ما ال�شبيل للخروج
 من الأزمة ؟ 

ِ َو�إِنَّا �إَِلْيِه َر�ِجُعوَن �أُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلو� �إِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن �لَِّذيَن �إَِذ� �أَ�صَ ِ �ل�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } َلَو�ٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُ )�صدق �ل �لعظيم(َعَلْيِهْم �صَ

خريـف بطعـم اآخـر

ونستمتـــع  المتساقطــة،  الخريــف  أوراق  نجمـــع  ونحــن 
كعادتنا بموسيقى صوتها الشجي، ونحلــم  معها بميــالد فصـــل 
لتختلط  الجميل،  الصوت  تمحو  دموع  و  وعويل،  بنواح  جديد،إذ 

باألوراق وتجعلها في مهب الريح...
من هو صاحب البكاء الحزين، وأي ألم  أعدم حياة بغير علم؟

أوراق خريفية بنية،  الحيرة، والتساؤل، ومن داخل كمة  وسط 
تقـف فريـدة، الطالبـة الجامعيـة، تحمل طفال بين يديهـا! الطفـل 
ال يسكت، بكاؤه يدوي في كل مكان، وفريدة تلوح بيديها غير قادرة 

على إسكاته.
»من هذا يافريدة«

» إنه وليد، طفلي، ازداد البارحـة، وقد فررت من المستشفـى، 
وال أعرف ماذا أفعل؟«.

» أين زوجك؟ أين والد وليد؟«.
في تردد وخوف وحيرة أجابت: »ليس لدي زوج. وليس لوليد 

أب!«.
» وأين أسرتك؟«.

»هنا، ولكن ال أستطيع رؤيتها وال الذهاب عندها ...ماذا أفعل 
مع وليد ؟ وضعي الصحي سيء للغاية. هل يمكنك مساعدتي ؟«.

»كيف أساعدك؟«.
أو جمعيــة  على سكــن  للحصول  بساطــة ساعدينــي  »بكل 

تأويني  ريثما أجد عمال أو حال لمشاكلي ...«.
فريد،  على  تتعرف  المجدة،  الفتاة  الجامعية،  الطالبة  فريدة 
وتتطور عالقتهما ليعرض عليها الزواج ويتفقان على تواريخ الخطبة 
وعالقتهما  األيام  وتمر  الترتيبات.  جميع  والزواج...  القران  حفل  و 
تزداد متانة، فتكثر اللقاءات، وتطول مدتها. في أحد األيام يعرض 
عليها التعرف على والدته، وتعترض معللة باألعراف، والتقاليد كون 
إبنها. ولكن تحت إصرار فريد  األم من يجب أن تتعرف على زوجة 
أعرافهم وتقاليدهم تختلف عن تقاليد فريدة... تقتنع  وتأكيده أن 

فريدة ، وترافق فريد إلى بيته للتعرف على والدته.
مؤسف أن تكون األم خارج البيت، وال يوجد شخص آخر هناك!

بأن  يخبرهـا  ولكنـه  يعيدهــا  أن  منه  وتطلب  فريدة،  تتراجع 
والدته لن تتأخر ! وتبدأ مشاورات الزواج، وأحالم المستقبل، وعدد 
األطفال، وجنسهم... وتغيب فريدة بين غرام الواقع وحب المستقبل، 
المستقبل  وزوج  الولهان،  العاشـق  أحضان  بين  شمعة  وتذوب 

المخلص!
»ماذا حدث؟ كيف جرأت؟ ماذا أقول ألمي؟ ألبي؟؟؟«.

»وماذا حدث؟  ألست زوجك؟« أال تحبينني؟ تعالي عزيزتي، لنوقع 
غدا الميثاق بيننا«.

فريــدة... زوج  »فريد...   : عليها  مكتــوب  ورقــة  معــا  ووقعـا 
التاريخ.....«.

يعـد  لم  أنه  فريدة  الحظت  الدراسي،  الموسـم  انتهاء  بعد 
يتحدث عن تاريخ الخطبة الذي اقترب أجله ، أخبرها أن تاريخ عطلته 
األيام  أحد  في  الخطبة...  تأجيل  سيتم  لذلك  تغيرت  قد  السنوية 
أخبرت فريدة فريد بحملها، وبكونها ال تفهم متى تم ذلك وأنها 
الخبر ألسرتها. بعدما تعذر عليهما إسقاط  جد خائفة من وصول 
الجنين، صار فريد يتغيب عن اللقاءات،ولم يعد يجيب على الهاتف.

عندما  لمفاجئتها  ويا  بيته،  في  لزيارته  تذهب  أن  فريدة  فقررت 
فتحت لها  الباب، شابة يندفع وراءها فريد في نصف لباس...عادت 

أدراجها لتهاتفه الحقا،وتطلب لقاءه .
ويهددها  بها  معرفته  وينكــر  حملها  من  تماما  يتبرأ  فريد 
بنشرصور لها  في أوضاع خليعة... تتودد إليه وتطلب منه فقط أن 

بوعوده،  تذكيره  وتحاول  يطلقها....  ثم  ويتزوجها  بطفله،  يعترف 
وعهوده... وتفاجأ في األسبوع الالحق أنه غادر المدينة!!!

هتك  وال  قاصر،  اغتصاب  وال  بقاصر،  بالتغرير  األمر  يتعلق  ال 
عرض،... ولكن هي مواعدة بالزواج!

بالمواعدة؟ هل كل  الزواج  يتم  المواعدة؟ وهل  ما حكم هذه 
الزواج منها، هو فعال  أنه يحبها، ويريد  بفتاة وأخبرها  شاب أعجب 

زوجها؟ ما مدى قانونية تلك الورقة الموقعة من الطرفين؟
ما هو الزواج ؟ ما هي شروطه؟

يقول الحق سبحانه وتعالى: »ومن �آيــاتــه �أن خلق لكم من 
�أنف�صكم �أزو�جا لت�صكنو� �إليها وجعل بينكم مودة ورحمة«.

ماهو إذن تعريف الزواج؟
يعتبر الزواج  من األمور التي لها قدسيتها، وحقوقها وواجباتها، 

فهو يهدف إلى استمراريّة الجنس البشري.
 و الهدف األسمى من الزواج  هو حفظ النوع اإلنساني وتكاثره 

لعمارة األرض وعبادة اهلل.
وللزواج شروط يمكن إجمال أهمها كالتالي:

1.   القدرة على الزواج بالنسبةللزوجين  من الناحية الصحيّة، 
والنفسيّة، واالقتصاديّة، واالجتماعية، باإلضافة إلى غياب 

أية معيقات شرعية.
2.    تعرف األزواج على بعضهما البعض، إذ ال يصح لألب أو ولي 
األمر أن يقول لرجل أنه سيزوجه إحدى بناته دون أن يبين 

أي واحدة منهن.
3.   موافقة كّل من الزوج والزوجة على الزواج، والتعبير عن ذلك 

بعبارة صريحة من دون أن يتم إكراه.
4.   عدم وجود أي موانع شرعية تمنع إتمام الزواج، كأن يكون 
هناك شبهة برضاعة األخـوة، أي وجود مقاربة كاألبــوة 

بينهما.
اآلمن  التكاثر  ويضمن  النسل،  يحفظ  الذي  الزواج  هو  هذا 
نفسك  تحب  كنت  إن  أقول،  وإناثا.  ذكورا  الشباب  لكل  والسليم.! 
- وعليك أن تحبها - فاحم نفسك، وال تلق بها للتهلكة. ثانيا فكر 
في نطفتك التي ستصير يوما من األيام رجال أو امرأة تقف أمامك 

لتسائلك: »لماذا يا أبي«؟
وثالتا عند معاكستك ألية فتاة ورغبتك في استغاللها،أوالتحرش 

بها تذكر: ماذا لو كانت أختك أو أمك؟ ...
الشمس  المظلمة،و  الليالي  في  المضيئة  النجمة  أيتها  وأنت 
المشرقة ،أنت يامن تغنى بك الشعراء لجمالك، وتباهى بك العرب 
لذكائك، والغرب لكفاءتك، اعلمي أنك أساس أية تنمية، فأنت األم 
والزوجة، والمعلمة، والطبيبة، والتاجرة، واألخت، والعمة. . فأنت لست 
مجرد عشيقة! ال ترضي بالدونية، وعيشي عزيزة قوية، مفتاح قلبك 
بيدك، فكوني صلبة وحافظي عليه واجعلي له مجموعة من كلمات 
السر فيصعب ولوجه إال بإذنك! أنت من تحمين األجيال ،فاقطعي 
ونشقى  ونحير  ـ  انتشاء  لحظة  يريد  الذي  المتسلل  على  الطريق 
معك ـ عزيزتي... فأنت من ينتفخ بطنها، وتتيه بين الدروب، وتطرد 
من البيوت، وتحكمين باإلعدام أو الدمار على نطفة كان باإلمكان أن 

تحضنيها طفال أوطفلة بالحياة وتسعدين بها...
نعم أيها األصدقاء والصديقات المتتبعون، إذن هل األم العازبة 

نتيجة، أم خيار ؟
ملتقانا في الحلقة القادمة بإذن اهلل.

األستاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

الحلقة الثالثة
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افتتاح  الماضي،  السبت  يوم  البوغـاز  مدينــة  عرفـت 
أبواب سوق الجملة الجديد. هذا المشروع الذي يعد من 
المشاريع المفتقدة في المدينة، والذي سيعمل على تلبية 
وإحداث  توفير  على  عالوة  الساكنة،  ومتطلبات  حاجيات 
إال  الجماعـة.  مداخل  وتحسين  للشغل،  جديدة  مناصب 
أن هذا األخير قد عرف مجموعة من االنتقادات من قبل 
استفـادة  وعدم  إقصاء  في  تتجلى  عـدة،  ألسباب  تجاره، 
أقدميتهم  من  بالرغم  المشاريع،  هـذه  من  التجار  بعض 
الجغرافي  موقعــه  إلى  باإلضافـة  األسبقية،  في  وحقهم 
نظرا  استراتيجي،  غير  موقعــا  التجـار،  أغلـب  وجده  الذي 
لبعده وتكلفة الوصول إليه، وكذا المساحات الضيقة التي 
ولسلعهم،  لهم  تتسع  ال  أنها  يكفي  ال  إذ  إليهم،  سلمت 
ناهيك  اآلخرين،  التجار  مع  مشاركتها  أيضا  وعليهم  بل 
التعامل  يتم  لم  التي  واللوجستيكية  التقنية  األمور  عن 
بها ومعها بعد، فضال عن تعطل المنظومة المعلوماتية 
التجار  ليعود  الجديد،  الجملة  سوق  افتتاح  بعد  مباشرة 
العشوائية،  و  القديمة  طريقتهم  على  مجددا  العمل  إلى 
بواسطة استخدام »البون أو الكناش« الذي كان يستخدم 
الذي طرح تساؤالت عدة، حول مدى  األمر  15 عاما،  قبل 
قدرة هذه األجهزة على تحمل ضغوطات واختالالت أهم 

قطاع مدينة البوغاز...
 وفي هذا الصدد، كان قد أبرز محمد أمحجور، النائب 
يحتوي  »السـوق  أن  الحضريــة،  الجماعـة  لرئيس  األول 
عمليات  مختلـف  وتنظيم  لتدبيـر  وأرصفة  مسارات  على 

اللوجيستيك، كما يحتوي على نظام معلوماتي متميز«. 
واستيعابه  قدرتــه  بعـدم  يتميز  الذي  النظام  هذا 
يومي،  بشكل  السوق  يعيشها  التي  التجارية  للمعامالت 
والذي أصبح يشكل عرقلة وتأخيرا بالنسبة للتجار، شبهه 
محمد أمحجور بركن من أركان اإلسالم الخمسة، حيث قال 
الجديد: »شوفتو  الجملة  بوكالء سوق  اجتماع جمعه  في 

هاد النظام المعلوماتي راه بحال أشهد أن ال إله إال اهلل 
جعـل  الذي  المتهـور  الخطاب  هذا  اهلل«.  رسول  محمد 
خلف  اإلسالم،  أركان  من  ركنا  اإلنسان  صنع  من  أنظمة 
لهذا  الحاضرين  وسـط  في  عــدة  واستنكارات  تساؤالت 
سياق،  أي  عن  خارجا  رابطا  البعض  اعتبره  إذ  االجتماع، 
أركان اإلسالم.  وتهورا واستغالال سياسيا ألهم ركن من 
ويذكر أن هذا النظام لم يطلق بعد رغم مرور أسبوع على 
للجماعة، وهو  الذي كلفها  الماليين  السوق ورغم  افتتاح 
الحضارية مستقبال،  الذي سيضع أمحجور والجماعة  األمر 
موضع شكوك واتهامات، وفي حالة لم يطلق هذا النظام 
في  تحقيق  فتح  الضروري  من  فسيكون  عرقلته،  تمت  أو 
للداخلية،  العامة  المفتشية  طرف  من  الموضوع،  هذا 
والمجلس األعلى للحسابات، قصد معرفة مالبسات هذه 

القضية، وما إذا كانت تحمل إهدارا للمال العام.
وتجدر اإلشارة هنا، أن التجار و المهنيين سبق أن عبروا 
الرسمي  افتتاحه  قبل  السوق،  الفتتاح  التام  رفضهم  عن 
بفترة، وذلك النعدام توفره على المرافق الضرورية التي 
بعين  تأخذ  لم  والتماساتهم  مطالبهم  وجل  يحتاجونها، 
االعتبار. و ها نحن اليوم وسط غضب عارم لقطاع يعتبر 
من بين أهم القطاعات االقتصادية بالبالد، إذ ال يعقل أن 
يستقر التجار في مساحات ال تتسع لبائع واحد، فما بالك 

بالمشاركة واقتسامها مع باقي الباعة؟
تنظيم  بهدف  أنجز  قد  المشروع  هذا  فإن  ولإلشارة، 
تعزيز  بالجملة وتحديثها، مع  والفواكه  الخضر  بيع  تجارة 
إلى  مساحتــه  وصلـت  بحيـث  للمدينة.  التحتية  البنيات 
بلغت  فقد  اإلجمالية  تكلفته  يخص  فيما  أما  هكتارا،   11
124 مليون درهم، بتمويل من طـرف الجماعة الحضارية 

لمدينة طنجة.

•  رميساء بن راشد

�شوق اجلملة
بني الإيجابيـات وال�شلبيـات

 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

�للفظ �ملفيد

وراء  الكامن  السر  في  للتفكير  وقتا طويال  المرء  قد يستغرق 
المجتمعات  إيقاعه كل  الذي تعيش على  التنظيمي  البؤس  حالة 
المتخلفة في العالم، تلك المجتمعــات التي تتحد، رغم اختالفها 
تبني  على  اإلجماع  هـي  وحيـدة  خاصيـة  في  متعددة،  نواح  من 
بصورة  الكارثيــة  نتائجهــا  مع  التطبيع  بل  العشوائية،  سياسة 

اعتيادية.
طنجة أو مدينة البحرين، التي اكتسبت صفة المدينة الدولية 
بفعل  تحويلها،  جرى  للمغرب،  المعاصر  التاريخ  من  فترة  طيلة 
المنتخبة،  البلدية  الهيئات  نهجتها  التي  العشوائية«  »سياسة 
من حاضرة تنعم بحسن اإلدارة وجمال البنيان على امتداد سنين 
بدًأ  الخالقة،  غير  الفوضى  أشكال  لكل  خصب  مرتع  إلى  طويلة، 

بالتعمير وقواعده وانتهاء باألسواق العامة.
التي  بالمدينـــة،  المتعلقة  العمرانية  المعطيات  أثبتت  لقد 
اليستطيع الناظر إليها إال التحسر على ماضيها الجميل والحنين 
حقيقية  مدينة  من  تحولت  فقد  عليه،  أضحى  لما  والتألم  إليه، 
مجموعات  إلى  المغربية  واألصالـة  األوروبيــة  الحداثــة  بمعالم 
العشوائية، جــرى بناؤها بمعرفة الوسطاء  متفرقــة من األحيـاء 
واالنتهازيين، وتخلت  الراشين  لفهــم من  لف  والمرتشين ومن 
وانتسبـــت  الجمال  وأوصاف  التمــدن  معالم  بذلك عن  المدينة 
لثقافة األرياف والبوادي البئيسة، وصار المشاهد والزائر يتساءل 
تجمع  مجرد  يعدو  ال  األمر  أن  أم  بمدينة  فعال  األمر  يتعلق  هل 
بصلة،  للمدنية  تمــت  ال  هجينة  بسلوكيات  يتصفون  لسكان 
والحمير  البغال  مشاهدة  عديدة  أحياء  في  مألوفا  أصبح  وهكذا 
العادة  حكم  في  وصار  البهائم،  بروث  متسخة  عربات  تجر  وهي 
أن يربي الناس في شرفات وأسطح منازلهم أسرابا من الدواجن 
الغنـــم  من  قطعان  آخــرون  ويربي  والرومية  البلدية  كالديكة 

والماعز. !
أطلــق  والتي  بالمدينة،  حديثا  المشيدة  األسواق  أعداد  أما 
باسم  لوصفهـا  تفاديا  القرب«،  »أسواق  تسمية  أصحابها  عليها 
آخر، فإن الناظر إليها يصاب بالحيرة والدهشة، فكلما شيد واحد 
من  منهم  بالجملة،  أسواق  وشعـابه  محيطـه  في  نبتـت  منهــا 
يحتل األرصفة ويتخذها مقرا دائما لعرض بضائعه، ومنهم من 
األزقة  من  أخرى  مساحات  يقضم  بل  الرصيف  بأمتار  يكتفي  ال 
والشوارع الضيقة لينشر فيها سلعا ما أنزل اهلل بها من سلطان، 
فهذا يبيع المتالشيات المهترئة واآلخر يتاجر في مياه ملئت في 
من  صنف  كل  معالجة  على  قدرة  لها  أن  يزعم  متسخة،  قوارير 
األمراض، وغيره تخصص في تحضير وجبات ال يُعلم عن طبيعة 
محتوياتها وما إذا كانت صالحة لالستعمال البشري أو الحيواني، 
وال يُعلم إن كان صاحبها قد نال ترخيصا بذلك أو حتى مراقبة 

من مكتب السالمة الصحية للمواد الغذائية .
أما األزبال والقاذورات، فقد صارت أنيسا لألسواق وضيفا ثقيال 
على روادها، فالمواطن الطنجي الذي لم يتخــل قط عن عاداته 
يلقي  تراه  ال  فإنك  لذلك  الغبية،  القروية  وثقافته  البادية  في 
وافرة  كميات  يرمي  بل  لذلك،  المهيأة  الصناديــق  في  بأزباله 
من أحشاء الدواجن واألسماك وبقايا منتجات من معادن مختلفة 
على مقربة مــن حاويــات األزبــال  وهي  تقطـر بسوائــل تضم 

كل أصناف الجراثيم والمركبات المرضية .
فاضلة«  كانت  التي  »المدينة  لطنجــة  المجــد  إعـــادة  إن 
األول، محاسبة قضائية لكل من تسبب في  المقام  يقتضي، في 
نحو  االنطالق  قبل  وملحقاته،  العشوائــي  البناء  كوارث  حدوث 
تنفيذ سياسة تهدف إلى نقل المواطن من حالة البداوة الفكرية 

إلى »حالة المدنية الثقافية«.

»حالة املدنية 
الثقافية« !

مبادرة غير مسبوقة تلك التي أقدم عليها قائد أحد الغربية األيام 
القليلة الماضية؛ حيث عمد إلى حمل أعوان السلطة )المقدمية( على 
االنخراط في بعض األعمال واألوراش ذات الطابع األمني واالجتماعي، 
لم يسبق لعون سلطة القيام بها من قبل...فأمام ارتفاع عدد حوادث 
و»مركز  »البريدية«  بين  الرابطة  المعبدة  بالطريق  المميتة  السير 
ممثلة  المحلية  السلطة  قامت  الثاني،  الحسن  شارع  عبر  الجماعة«، 
المجلس  مع  وبتعاون  أعوانه،  من  ومجموعة  المنطقة  قائد  في 
بالنقطة  السرعة«  »ممهالت  بتهيئة  المحسنين،  وبعض  الجماعي 
المحورية التي تتواجد بها مجموعة من المؤسسات التعليمية )ثانوية 
لوحظ،  فقد  الجماعتية(.  والمدرسة  النهضة  وإعدادية  الغربية  حد 
أبوابهما لهذه  الجماعتية  والمدرسة  الغربية  ثانوية حد  افتتاح  بعد 
وامهات  وأولياء  التربوية  واألطر  للتالميذ  عادية  غير  حركة  السنة، 
وآباء التالميذ في هذا المقطع الطرقي، مما فرض التفكير جديا في 
والدراجات  السيارات  من  الطريق  لهذه  المستعملين  جماح«  »كبح 
من  العديد  في  تسببت  التي  العجالت،  ثالثية  منها  خاصة  النارية، 
حوادث السير بهذا الخط الطرقي..ناهيك عن االزدحام الذي تعرفه 
هذه الطريق أيام السوق األسبوعي. وبهذا، كان من الضروري تهيئة 
هذه »الممهالت«، التي أصبحت مطلبا مستعجال ال يقبل التأخير. هذا، 
دون نسيان ضرورة قيام رجال الدرك بتنظيم دوريات لمراقبة السرعة 

بهذه الطريق...  
لتشمل  امتدت  بل  الحد،  هذا  عند  السلطة  مبادرة  تقف  ولم 
المركز الجماعي للقيادة؛ حيث قام أعوان السلطة بتنسيق مع بعض 
بتجيير  إثرها  على  قاموا  للنظافة،  حملة  بتنفيذ  المحلية،  الجمعيات 
بالنسبة  مثيرا  المشهد  هذا  وكان  المركز.  تتوسط  التي  األشجار 
للساكنة، التي رأت فيه تحوال ملفتا في مهمة »المقدم«؛ أن ينخرط 
جمعيات  على  موقوفة  كانت  التي  التنموية  األوراش  هذه  مثل  في 

ج.طالمجتمع المدني...      

عندما يتحول عون ال�شلطة )املقدم(
اإلى فاعل جمعوي...

أحد
 الغربية



5

4128 • ال�شبـت  17 اأكتـوبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

�سل�سـلـة  جديـدة
17 اأكـتـوبــر  2020

العثماين ُيطمئن : الديون حتت ال�شيطرة 
كثرت التحذيرات لحكـومــة العثمـانــي بشــأن 
ما سمـــي بــ »مخــاطـــر« المديـــونيــة  التي تـــم 
اعتبـــار أنهـا تجــاوزت الخــط األحمــر في نسبتهـا 
بالبرلمان  األمر  تعلق  وسواء  الخام.  الداخلي  للناتج 
الحسابات،   مجلس  حتى  أو  السياسية  األحزاب  أو 
من  مهوال  وأن  طابعا  اتخذت  التحذيرات  تلك  فإن 
الخارجية  أو  الداخلية  سواء  المديونية  ارتفاع  شأن 
وتتسبب  المقبلة  وأجياله  البلد  مستقبل  أن  ترهن 

في »التضخم« و انكماش االقتصاد. 
الباطلـة،  االدعـاءات  والشجاعة لهذه  والجـرأة  الحزم  بكامـل  تصـدى  العثماني   ذاك.   وال  هذا  ال 
بما ال يـدع مجاال للشـك،  وبدد المخاوف التي يتعمد »المشوشون« بثها في النفوس وطمأن إلى أن  
الوطنية  الحكومات  تاريخ  في  2012، وهي سنة »مفصلية«  منذ سنة  مريح،  تقلصت بشكل  المديونية 
كما تالحظون، وأن وضع المديونية يوجد بالكامل »تحت السيطرة« الكاملة، حتى وإن وافق  العثماني 
بين  مرحلتين،  على  يسدد  سنتيم،  مليار   1100 دولي،  بقيمة  اقتراض  على  بمرسوم،  مؤخرا  المبارك، 
2025 و 2030. وحين قبل بمبلغ القرض ومواعيد تسديده، فإنه كان واثقا من التدبير الحسن لميزانية 
التي  الشجاعة  العثمانية،  والتدابير  الحكومة  باشرتها  التي  الهامة  اإلصالحات  وذاك   بفضل  الخزينة، 
اتخذتها من أجل تصفية  »التراكمات« السلبية  للحكومات السابقة،  في مجال المديونية، و تصحيح وضع 

الميزانية  الوطنية. 
وكما ترون، فال داعي للقلق، من االدعاءات »المغرضة« بأن عجز الميزانية  فاق 90 بالمائة من الناتج 
الداخلي الخام، وأن هذا الوضع  يهدد »القرار السيادي«  للبلد، وأن القروض تذهب لتغطية االستهالك 
بدل االستثمار. كل ذلك باطل ومخالف للواقع، العثماني صرح بذلك علنا وبوجه »مكشوف«  رغم الجائحة، 
حتى نتبين صدق قوله ونقتنع بسداد رأيه ونرتــاح لسالمـة تدبيره للخزائن ، وننام ملء الجفون،  رغم 

الداء واألعداء !!!.  
     ooooo

م�شاريع �شادت ثم بادت 
نــــادي الفرو�شيــة بطنجــة !

شأن  وأي  شـأن  للخيــول  كان  زمانـا  اهلل  رحم 
القـرن  الثامـن  نهايـة  أقامـت،  التي  طنجة  بمدينة 
بالمغــرب،  األول  لعـلـه  للفــروسيـة  ناديـا  عشــر، 
وناديااللكولف ، رتب منذ بداية القرن العشرين، في 

مقدمة أندية الكولف العالمية. 
تحتفـظ  زالت  ال  الكولـف  رياضـة  كانــت   وإذا 
بناديها وتحتفـظ له بطابعـه األصيـل،  فإن رياضــة 
على  نزاعــات  بسبب  عنها  التخلـي  وقـع  الفروسية 
ملكية األرض، وتخلي »عشاق« هذه الرياضة النبيلة 

عن ناديهم، الذي كان غاية في التجهيز  والتنظيم والتدبير والصيانة، خالل الفترة الدولية. 
وكانت المباريات التي تقام بهذا النادي من الطراز الرفيع،  يحضرها    أبطال ورواد وعشاق الفروسية 
المدينة  وشخصيات  الدبلوماسي    السلك  يحضرها  بالمناسبة،  راقية  احتفاالت  وتقام  كله،  العالم  من 

البارزة، من مختلف الجنسيات، وضيوف من بين الشخصيات المشهورة بالعالم. 
  وكان النادي يتوفر على  حظيرة  تأوي أجود الخيول المسوّمة األصيلة، يتعهدها بالرعاية اليومية 
من طعام وتنظيف وصيانة  وتطبيب، عدد من العمال المدربين أو ما يسمى »بالفرينيي« أو »كوم«، وكذا 

اإلشراف على والدة وتربية المهر. 
اليوم، تقتات من  للنادي على قلة عددها  ، حديثا، على خيول  وكم كانت خيبتي كبيرة حين وقفت 
القمامة  خارج سور النادي، ما دفعني الدخول إلى النادي ألجده في حالة يرثى لها، من حيث الصيانة، رغم 

وجود بعض األسر التي ال تزال تتشبث بتعليم أطفالها ركوب الخيل، بينها عائالت أجنبية.   
أما قاعة االستقبال والحفالت فقد تحولت إلى مقهى عشوائي، شبيه بمقاهي األحياء الهامشية.  

ثم نالم على »نوسطالجيتنا« ولهفنا  وتحسرنا على الزمن  الجميل الذي مضى، وقد ال يعود !!!.... 

     ooooo

البحـث يف احتمـال ا�شتغــالل �شيا�شــي للبطالــة 
مبنطقة الأن�شطة القت�شادية  بالفنيدق 

في  بدؤوا  قـد  الحزبي،  العمل  بعض  »سماسـرة«  يكون  التشغيل،  مرحلة  إلى  أن  تصل  قبل  حتى 
بعض  تداولت  فقد  ألغـراض  سياسيــة.  بالفنيدق،  االقتصادية«  األنشطة  »منطقـة  استغالل  محاولة 
المنطقـة،  التشغيـل بهذه  الصحف، خبـرا مفاده أن تحقيقا فتـح في موضـوع استغـالل سياسي  لملـف 

بالمساعدة على تكويـن ملفــات الطلــب و الوعــد بالتشغيل. 
البحث يسير في اتجاه الكشف عن الجهة أو الجهات التي تروج للتشغيل بمنطقة األنشطة االقتصادية  
التي تقام بجوار  مدينة سبتة بعد غلق المنفذ البري ومنع التهريب »التخريبي« وليس المعاشي كما كان 
يسمى بغاية التضليل. بعد أن  راجت فكرة إنشاء منطقة حرة بجانب سبتة وهي »مدينة حرة« بالكامل، 
لفائدة   اقتصادية«   »أنشطة  على  اإليمان« واالقتصار  »أضعف  بـ  االكتفاء  بفكرة  المسؤولون   اقتنع 

»ضحايا« التجارة الحرة عبر معبر »طاراخال«. 

كانت  التي  بالمنطقة  المتفشية  البطالة  استغالل  يحاولون  اليوم  وكعادتهم،  السياسة،  سماسرة 
تعاطف  كسب  بغاية  قار،  بشغل  والوعد  للتشغيل  عليه«  بالتوسط  »المتوافـق  التهريـب  تعيـش  على 

الناخبين واستمالتهم في إطار حملة انتخابية »خارج التغطية القانونية«.  
وقد شاع أن تقارير قد تم إعدادها حول مروجي مشروع التشغيل  بهدف استغالل البطالة والكشف 
عن من يقفون وراء هذه اللعبة الخبيثة. والتي تعتبر سبة في حق أبناء الوطن من طرف من يدعون خدمة 

الوطن، والحال أن السياسة في بالدنا »انتخابية« وليست »وطنية« ! 
فساد جديـد يضـاف إلى سجـالت الفسـاد الذي تشهـده البـالد  والعبـاد، والذي قـد يحمل الكشـف 

عن خيوط الالعبين وراء الستار،  وعن الكثير من المفاجآت ، قبل المفاجأة الكبرى،  سنة 2021 !  

  ooooo

الأمـــن اأ�شــا�س املُـلــك 
بطنجــة،  للسرقــة،  »الكريساج«  حـاالت  تعـدد 
أحدث نوعا من  القلق داخل أوساط المجتمع الذي 
بدأ يطرح سؤال األمن بالمدينة  التي شهدت خالل 
تدفــق  بسبب  خاصة  الماضيــة،  القليلـة  السنوات 
»الهجرة  المعيشية« من مختلف جهات البالد،  إما لـ 
»قطع البوغاز« أو للعمل بالمصانع. وحين ال يتحقق 
وتقاسم  بالشوارع   التسكع  يبقى  ذاك،  وال  هذا  ال 
المهلوســـة  واألقـراص  السيلسيــون،  »جـرعــات« 

الرخيصة، هو الحل. 
خاصة  السكان،  على  كبيرة  بمخاطر  أنه حل  إال 

النساء العامالت، وكبار السن  وأطفال المدارس، الذين يتعرضون لسرقة هواتفهم وما يحملون من نقود 
أو متاع،  وغالبا ما يتعرضون العتداءات جسدية تؤدي إلى الموت. وأصبح مألوفا منظرهم وهم مجتمعون 

في حلقات بأحياء المدينة، يزاولون »حصص« النشاط، بـ »العاللي«. 
إحدى هذه »الحلقات« انتظمت، مساء السبت ما قبل األخير، بأرض فارغة قبالة مقرغرفة التجارة كان 
عدد عناصرها فوق العشرة، وهو متحولقون حول نار موقدة، ومحاطون بعدد من الكالب لتأمين وجودهم، 

ولترهيب ضحاياهم المفترضين. 
منظر هذه »العصبة« من المتسكعين  »المقرقبين« كان مخيفا بالنسبة للمارة  الذين حاولوا تجنب 

الخطر وأسرعوا الخطى لالبتعاد عن المكان الذي يوجد في محيط الحي اإلداري واألمني. 
مثل هذه »التجمعات« الخطيرة، تصادف في جهات مختلفة من المدينة سواء العتيقة أو الحديثة، 
ويبدو أن عدم التعرض لهم بالحزم المناسب، أكسبهم الثقة في نفوسهم والشعور بأنهم في مأمن من 

كل »مضايقة«. 
أظن أن ال بأس من »نظرة«  من حين ألخر لـ »مواقع« هؤالء المتسكعين المتشردين الذين لن 

يؤتمن جانبهم إطالقا حين  ينفذ مخزونهم من المخدرات  ويشتد تعطشهم إلى »التنغيم«.

     ooooo

Mr BILIKI يرف�س اأن ي�شتغل بيليكـي 
على  الرجــل  وظهـــر  القنــاع،  سقــط  فجأة، 
»المبادئ  خرافــة  لحظــة،  في  حقيقتــه، سقطـت، 
التي يدعو لها بعد أن رآى وجهـه في »المرايــة«  ا 
ليكتشف أن إرسال اللحية والعفو عن الشارب، يعادل 
الصالـح«  ويضمن  »الخلـــف  إلى  بطاقة  االنتماء 
القفز إلى جنة النعيم، بعد عمر طويل نتمناه له !.  

ولكن أيّ»زنبور« لسعه في صلعتـه  الفاخــرة 
حتى يتفجر غضبا و »يقلبها«  سبا وتهديدا، في حق 
من ليس لهم ال ناقة وال جمل في إعداد  وتقديـم 

كتقاعد  تماما  والقانون،  بالشرع  مستحقة،  الغير  البرلمانيين،  معاشات  بإلغاء  يطالب  قانون  مشروع 
»كبيرهم« الذي علمهم السحر و»التبوريدة«  والذي لم يضرب فيها ضربة  للحصول على تقاعد يحلم 
به ماليين المواطنين الذين  أفنوا عمرهم في خدمة البالد، من مواقع مختلفة متعددة.  أال تدخل تلك 
بالباطل، وهو ما  الناس  أموال  باب  أكل »السحت«  وأكل  المليوني، في  االستفادة من ذاك »التقاعد« 
يسري أيضا على تقاعد البرلمانيين الذين يعلمون أن النيابة عن الشعب ليست وظيفة إدارية، بل مهمة 

سياسية تطوعية،   
وجود  إلى  البرلمانيين،  معاشات  عن  دفاعه  في  وليس  »اندفاعه«  في  استنـد   BILIKI ميستـر  
أو  التخلي عن وظائفهم  يجـــوز، ولكــن هل  ُفرض عليهم  القبة.  برلمانيين يتسولون بعد مغادرتهم 
أعمالهم أو تجارتهم،  وأكرهوا على الترشح  لالنتخابـات،  أم إنهـم »تطوعوا« لذلك، طمعا ال شك،   في 
المهمـة   واالمتيـازات  »السهلة«  »الماليين«   وفي  الملكية،  االحتفاالت  وحلوى  واألبهة،  والنفوذ  الجاه 

واألسفار »التفويجية« التي يسمونها ظلما وبهتانا، »دبلوماسية برلمانية« !!!.... 
يتطلبها  التي  نفقاتهم  لتغطية  مادي  تعويض  على  البرلمانيون  يحصل  أن  في  يمانع  أحد  ال 
هذه  ولكن،  اللجان،  باجتماعات  أو  العامة  الجلسات  في  »ومشاركتهم«  البرلمان  إلى  حضورهم 
التعويضات ال  يجــب أن تعتبر »أجرا« وظيفــيا موجبا للتقاعــد، بأي حال من األحوال. كل ما في األمــر 
أن يتمكـن البرلمانيـون من  »تعويض الحضــور اليومـي أو ما يسمــى في معجـم  اللقـاءات الدوليـــة 

 . Perdiem أو Jeton de présence ب
الفايسبوك ضده،  إال  في تحريك أهل  الديبخشي« لم يتوفق  الميستر »بيليكي  على كل حال، فإن 
والذين هاجمهم وحاول النيل من سالمة نواياهم في التعاطي مع قضايا »دولة المؤسسات«.....وللقضية  

تبعات ستأتي في زمنها، والسالم. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

قضية الطفل الشهيد عدنان أخذت أبعاد اجتماعية، وتربوية وحتى 
سياسية، وانتزعت انطباعا عاما بأن الشعب المغربي متحضر ينبذ العنف 
باستنكاره جريمة »الفقيه« الشنعاء، متحضر أخالقيا بإعالمييه، ومثقفيه، 

وسائر طبقاته االجتماعية.
األم،  وخصوصا  تصورا،  الطفل،  أسرة  إلى  المعضلة  تعود  تربويا 
ألن الراعي األمين لألسرة هي األم، فهي المربية داخل البيت والمراقبة 

ألطفالها في حركاتهم وسكناتهم، ودخولهم وخروجهم.
»باطما«  قضية  مع  إعالميا  عدنان  الطفل  قضية  تزامنت  سياسيا 
و»حمزة مون بي بي«، فسرها البعض بزخم اإلعالم الذي واكبها بأنها 

تغطية للفساد اإلداري المستشري في مراكش.
من أجل االستئناس، وحكي اآلباء، إذ ال مقارنة بين األمس واليوم، 

وال مقارنة بين زمننا والزمن اآلخر.
بديهيا أن كل األمم لها طرائقها في التربية 
تقدم بموجبها للمجتمع أبناء صلحاء ألن التربية 
هي إعداد الفرد للمجتمع إعدادا كامال كما أقرها 

المقربون.
منذ  قديما  األسرة  بناء  طرائق  نستعرض 
البداية كعارضة داخل الموضوع نجد أن العريس 
ال يعرف عروسته إال من بعيد وفي بعض األحيان 
إال في ليلة الدخول عليها. ولطالما غيرت بأختها 
فيوضع  عانســا،  األخيـرة  تظـل  ال  الكبيرة حتى 
عائلــة  طرف  من  الواقــع  األمـر  أمـام  العريس 

العروسة.
والدته،  في  المطلقة  الثقة  للعريس  كانت 
فمقاييس الجمال في ذلك الزمن غير زمننا، فكان 
المفضل في الفتاة صغر الفم واليدين والرجلين، 
وعيون واسعة، قصيرة، أو متوسطة الطول تجاوزا 
وللتأكد من سالمة جسمها من العاهات الداخلية 
تتفحصها والدته أو أخته في الحمام دون علمها 

إلى جانب إتقانها للطرز والخياطة حتى تعين زوجها على أتعاب الحياة 
والمهم أن تكون شغالة في بيتها.

زوجها، وتجعل من  التعامل مع  ابنتها في  األم تحرس على  كانت 
فدامت  بعناد،  تجادله  وال  الخافت،  بصوتها  لحديثهما  مقدمة  كالمه 
زيجات ناجحة خلفت أبناءا صلحاء، وكانت حالة الطالق نادرة وتعد سبة 
وعارا في جبين األسرتين وكاد أن ينعدم في هذه الفترة في مدينة طنجة.

آفة األسرة في زمننا الحالي هي »المساواة« بغير فهمها الصحيح، 
التي تترك العروسين في ديون  العائالت في حفالت األعراس  وتنافس 

مزمنة.
أحيائها  بين  قرون  منذ  التاريخ  يداهمها عبق  التي  العتيقة  طنجة 
المتداخلة، وتزاحم منازلها، من حي دار البارود، إلى حي أمراح، إلى حي 
الزيتونة، فحي القصبة، فحي جنان قبطان، ثم حي أنجرة، فحي بني يدر 

ثم حي القصبة.

طبيعة طنجة الجهادية جعلت من أسماء أحيائها مرابض للقبائل 
المجاهدة، كأمراح الشلوح، ومربض قبيلة أنجرة، وحي دار البارود حيث 
باب  وحي  المجاهدين،  تجمع  حيث  القصبة  وحي  للبارود،  مخزنا  كان 
الفحص حيث مربض قبيلة الفحص، وحي بني يدر مربض لقبيلة بني 

يدر. وهكذا حفرت طنجة اسمها في طي التاريخ بجهاديتها.
داخل هذه األحياء، يوجد في دوائرها فرن، وحمام، وسوق أسبوعي 
الطاجزة  والخضر  واألجبان،  باأللبان  السكان،  حاجيات  يغطي  عشوائي، 
وعلى  مخططة  مناديل  أوساطهن  وعلى  األحد،  يوم  بدويات  تعرضها 

رؤوسهن القبعات المزينة بالورود.
أهل طنجة  دائرة كل حي، دليل على نظافة  الحمامات في  تواجد 
تاريخيا، أشهرها »حمام الحنوط« بجناحيه للرجال والنساء في حي الدار 

البارود.
أبنائها  تربية  في  العائلة  محور  األم  كانت 
داخل البيت، والتوجيه خارجه بتعليماتها الصارمة 
في أوامر يجب أن تطبق بحذافيرها، كعدم أخذ 
طعام أو حلوة من يد غريب، أو اصطحاب من هو 
البدء باسم اهلل،  الطعام  أكبر سنا، وعلى مائدة 
وعدم إحداث صوت أثناء المضغ بين الصدغين، 
مكانه  وفي  الكبار  مع  الطعام  يبدأ  من  وآخر 
القـصعـة،  إلى وسـط  بيـده  المحـدد وأال يقفـز 
وال يتناول لحما أو دجاج إال بإذن من كبير مجاور 

وال يعلو صوته عند الحديث مع الكبار.
كان المنزل يربي، والحي يربي، رجال الحي 
يطاردون أطفاله إذا وجدوهم خارج الحي _ كاتب 
هذه السطور لم يعرف ساحة 9 أبريل إال في سن 
14 من عمري عند متابعة دراستي بثانوية محمد 
الحي  خارج  الكرة  نلعب  كنا  أطفال  الخامس_ 
على شاطئ البحر »سيدي بوقنادل« كما ننتقل 
جماعة لدخول سينما »كابطول« أو »كازار« في 
فبعد  البيت  إلى  الدخول  أما  األولى،  حصتهما 

الحصة المدرسية في 7 مساءا.
هكذا تربينا وعشنا االنضباط منذ نعومة أظافرنا، وتابعنا دراستنا 
والمحاضر  واإلعالمي،  والسفير،  واألستاذ،  المعلم،  منا  فكان  بنجاح، 
منا  كان  كما  األمريكية،  التلفزة  في  والمنتج  العالمي،  والفنان  الدولي، 
وخطيب  واإلمام  العدول،  مهنة  أمتهن  ومن  والمفتي  والفقيه  العالم 

الجمعة.
أتذكر ونحن صغارا تلك السيارة السوداء التي تنزل منها الكونديسة 
والثرية الفنانة »باربارا هاوتون« متجهة إلى قصرها بحي أمراح فنتحولق 
حولها فريحين نصرخ »باربارا« وهي تبتسم وتحنو علينا بلماستها فوق 
رؤوسنا وحكى لنا الكبار أن الرئيس األمريكي الحالي »ترامب« زارها في 

شبابه مع أسرته في قصرها بحي أمراح في أحد أعياد ميالدها.
الواليات  لرئاسة  الثانية  للوالية  النجاح  »ترامب«  للرئيس  نتمنى 

المتحدة األمريكية.

• عبد العزيز الحليمي

طنجة ومناخها يف اأ�شول
تربية اأبنائها

بعد أن سفهت شباب حراك الريف، وتعاطفت مع شباب حراك جرادة 
على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن »تحرك« جرادة، بسبب تعثر الدولة 
في  تنفيذ مشاريع تنموية لفائدة اإلقليم، وأن مطالب »المتحركين« 
أن  لو  كما  محليـة،  وتنموية  واجتماعية  اقتصادية  صبغة  ذات  كانت 
الجراديين..... مطالب  نفس  بالضبط  تكـن  لم  الريـف  شباب  مطالب 

ها هي السيدة أمينة بوعياش تطلع علينا، ببيان، عممت نشره،  حول 
حادثة مقتل طفل طنجة، في الظروف التي تعلمون. 

 رئيـــســة »حقـــوق اإلنســان«  انتقلت من اإل عتراف بفداحـــة  
وإشهار حزنها وغضبهـا  عدنان،   الطفل  التي ذهب ضحيتها  الجريمة 
إلغاء  لصالح  بقوة  الترافــع  الجريمة، إلى  فظاعة  الشديد من  ورعبها 
عقوبة  اإلعدام  لتشكل بذلك صوتا نشازا  وســط  المطالبة الجماعيــة 
حياة  يهددون  الذين  القتلة  المجرمين  وكافة   قاتل  عدنان  بإعدام 

المواطنين  وأمن واستقرار ومستقبل الوطن. 
بوعياش »تفصحت«  كما طاب لها أن تتفحص، في دفاعها لصالح 
على  ضدا  بتطبيقها  »الهمج«   والمطالبين  اإلعدام  عقوبة  إلغاء 

القوانين الوضعية التي  تطالب بحماية  حق اإلنسان في الحياة. 
كالمُ  باطل أريد به حقا !  

المجتمع  تشبث  يترجم  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  أن  بوعياش،  حجة 
الحق  لدولة  متطلب  وأنه  الكونية  والحرية  والعدل  الكرامة  بمبادئ 
والقانون من أجل حماية كرامة المواطنين،  وأن عقوبة اإلعدام تشكل  
انتهاكا جسيما للحق في الحياة  وهو حق »أصلي وسام ومطلق« تقول 
رئيسة حقوق اإلنسان بالمغرب،  الذي في إلغائه إلغاٌء للحرية والعدالة ! 

وتحتمي بوعياش بالمحكمة الجنائية الدولية  لتحاول إقناعنا بأن 
المحكمة  للنظام األساسي لهذه  بالنسبة  عقوبة اإلعدام »خط أحمر« 
التي تنظر في  الجرائم »الخطيرة والبشعة  والهمجية« باسم الدفاع، 

»بكل صدق« عن الكرامة  والعدالة. 
وتذكرنا بوعياش بأن الدستور المغربي  ال ينص على أي استثناءات 
للحق في الحياة  ويؤكد واجب حماية هذا الحق من أي مساس  بالسالمة 
الجسدية أو المعنوية  ألي شخص وفي أي ظرف من الظروف ومن قبل 

أي جهة كانت، خاصة أو عامة. 
وللتدليل على صواب وجهة نظرها وسالمة اقتناعها بما تتحمس 
موثق  وغير  عاما  أوردت كالما  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  وهو  عنه،  للدفاع 
بيانات أو إحصائيات حول »فوائد« القطع مع هذه العقوبة  التي »لها 
لها في  تأثير  ال  والتي  المجتمعات  على  قولها،  تأثير همجي« ، حسب 
ردع الجريمة، بل على العكس من ذلك، تتكاثر الجريمة في المجتمعات 
التي تطبق هذه العقوبة، بما يمكن من استنتاج  أن ال فعالية لها   على 

اإلطالق. 
الطفل  أن  بوعياش،  بيان  نستنتح من  أن  يمنعنا من  ما  نجد  وال 
عدنان والطفلة نعيمة  وكل األطفال ذكورا وإ ناثا وجميع ضحايا العنف 
المؤدي إلى جرائم القتل والتمثيل بالجثث، لم يكن لهم »الحق المطلق 
الحـق والعــدل، وأن  الحيــاة« وفي »حماية كرامتهم« في دولــة  في 
المس بسالمتهم الجسدية والمعنويـــة  ال  يعني الدستور والقوانين 
الوضعية،  وأن ال بأس من أن ينتهك  حـــق الضحايا » المقــدس« في 
الحياة  وأن المطالبة ب »تنفيذ عقوبة اإلعدام  عمل همجـي«  يقــوم 

على االنتقام، وهو مبدأ ترفضه الدول المتحضرة. 
ومعنى ذلك أن ضحايا جرائم القتل ال حق لهم إال في صالة الجنازة 
في  »بالحق  قتلتهم  يتمتع  بينما  والمغفرة،  بالرحمة  لهم  والدعاء 
الكرامة والعدل والحريـــة الكونيـــة«  و »بالحــق في عـــدم المس  
معينة   »إيديولوجيات«   تلك  الحياة« !!!.....  في  المقــدس  بحقهم 
قد  ال تســـري على كافــة المجتمعات، بل تعني مجتمعات معينة، في 

نظرتها إلى الجريمة والعقاب.  
ولكنـــنـــا في مجتمعاتنــــا يا لالتنــــا  المحتـــرمـــة،  نــــؤمـــن 
يريد تفسيــره بعض  »االنتقــام« كما  بالقصاص«  ليـــس بمفهوم 

»المستغربين«، بل لضمان الحياة واستمرار الحياة. قال تعالى: 
ُقوَن« صدق اهلل العظيم.  ُكْم َتَتّ ا�ِص َحَيوٌٰة َياٰ�أُْوِلى �ٱْلأَْلَبِٰب َلَعَلّ »َوَلُكْم ِفى �ْلِق�صَ
القصاص في النفوس والجراح والشجاج وفيه ارتداع عن  القتل  لمن 

كان ينوي قتل غيره وموعظة  وتقوى  وصون للحياة. 

ولكم يف الق�شا�س حياة

من  رجـاًل  تخـــرج  ال  طنجـة  جمـــاعـــة 
مستنــقـــع  فـي  األخـرى  لتــغــرق  إال  وحــل 
جـديــد.  كان اهلل في عونها. فبعــد أن بدأت 
االقتطاعــات  من  العــافيـة  بعـض  تسترجـع 
ألحكــام  تنفيــذا  الميزانيــة،  من  المليونية 
قضائيــة انتصــر بها القضـاء لمواطنين وقع 
الملكية   نزع  بدعوى  أمالكهم  على  االعتداء 
للمصلحة العامة )!(... ها هـي  تواجــهَ بملـف 
شائــك جديد، يتطلب منها البحث عن ماليير 
أخرى  سنويا لتسديد تكاليف  نقـل  وتشغيل 
المطرح العمومي بمغوغة  إلى جماعة المنزلة، 
ما  كالصاعقــة  األمــر  هـذا  عليها  نزل  التي 

الصاعقة ! .... 

البلدي لم يسلم من  إال أن هذا االختيار 
المؤاخذات، خاصة بعد التجربة المريرة لمطرح 
الحــي   هذا  على  كارثــة  الذي شكـل  مغوغة 
وأيضا على المنطقة الصناعية التي توجد به 
صناعـات  ويوجـد بها مــآت  العمــال ومديــرو 

المصانع  والمستثمرون. 
ولم تنجــح  استغاثات سكان هـذا الحي، 
ولعقود،   في لفت انتباه المسؤولين،  إداريين 
وسـيــاسييــن،  إلى الخطــورة التي يشكلهـــا 
المطــرح  على حيـاتهــم وحيـــاة أطفالهـــم 
وأسرهم، إلى أن اتفق على نقلـه إلى المنزلة، 
من  المطرح  نقل  مشكل  من  اإلكراه  ليتحول 
مغوغة إلى جماعــة المنزلة، وما يلزم اتخاذه 

من احتياطات لحماية سكان تلك الجماعة من 
األضرار التي تحملها سكان حي مغوغـــة، وال 

يزالون !  
األخبار الرائجة تفيــد أن الموضوع يمــر 
بمرحلة جديدة قديمة،  إدارية، وزارية، خبرتية، 
تتطلب  تشكيل لجنة وإعداد تقارير  وتصورات 
جديدة للمشــروع، فضــال عن توفيــر ماليير 

التسيير. 
وصدق السياسي الفرنسي »كليمانصو« 
) 1841 - 1929( حين قال: »إذا كنت تريد أن 

تدفن مشكال ما،  فقم بتعيين لجنة«... !
ع.ك

جماعة طنجـة : من م�شكلـة لأخرى

استكمل مجلس جهة طنجـة ـ تطوان ـ الحسيمة مساء أمس الجمعة عملية 
انتخاب هياكله التي دامت مجمدة ألزيد من سنة.

و عوض األمين البقالي الطاهري زميله في الحزب محمـد العلمي في مكتب 
الجهة حيث حضي بالنيابة الثامنة لرئيسة المجلس.

من جهـة أخرى قرر حزب العدالة والتنمية تسميـة مريمـة بوجمعة رئيسة 
للجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

كما انتخب عادل بنونة من نفس الحزب كنائبا لرئيس لجنة التعاون الدولي.
حزب األصالة والمعاصرة بدوره سمى محمد السوسي النعيمي كاتبا للمجلس 

وفاطمة السعدي نائبة لرئيس لجنة المالية.

جمل�س جهة ال�شمال ي�شتكمل عملية انتخاب هياكله
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فضاء األنثـى :

العيد حمل بعض اإليجابيات، ال شك، في بعض جوانب حياة 
المرأة الخاصة والعامة، ولكن سقف تطلعات  وانتظارات  نساء 
إلى  إلى مساواة كاملة شاملة ال يزال بعيــدا ويحتاج  المغرب 

مزيد من  المثابرة والنضال.  
ومـع كــل يــوم وطنــي أو عالمي للمرأة )8 مارس( يعود 
الحديـث عن قضيــة المساواة  بين الجنسيــن،  هذه القضيـة 
ال تزال تتعثر أمام  تعنت بعض »جيـوب المقاومة« بالرغم من 

أن دستور 2011 كرسها بصورة واضحة ونهائية.  
المرأة  لحقــوق  تعرضــت  التشريعــات  بعــض  إن  حقيقة 
الحياة  في  انخراطها  ضرورة  وأكـدت  وواضح،  مباشـر  بشكل 
عمليات  في  والمشاركــة  العام  الشأن  تدبير  وفي  السياسية 
وكان  والسياسية  واالقتصادية  بالبالد،  المجتمعية  التنمية 
أربعينات  منتصف  منذ  المغربيات  النساء  نضاالت  نتيجة  ذلك 
مثقفات  نساء  برزت  حيــث  بالشمال،  خاصة  الماضي،  القرن 
كن يعملن على نشر أفكار انبعاث المرأة عبر كتابات موجهة، 
تنشر في الصحافة الوطنية  خاصة جرائد »األمة«  و »الوحدة« 
و »النــهـار« و »العلـم« و »الرأي العــام« وبعض المجـــالت 
»نساء  كتاب  من  األول  الجــزء  )راجــع  المتخصصـــة  الثقافية 

مغربيات«(  لألديبة الطنجاوية، الدكتورة زبيدة الورياغلي. 
الشجـــاع  صــدور  النضالي  العمل  نتائـج هذا   وكـان من 
»مدونــة األســرة« بعـد ميــالد  عسيــر تدخــل فيه الحداثي 
والسياسي والديني والفضولي،  كما تمت  مصادقــة المغرب 
النظـرُ  التي كـان »محظورا«  الدوليـة  على بعض االتفاقيـات 
فيها  فأحرى تبنيها. في حين ارتسمت  في أفق العمل النسائي 
في  والمناصفة  الحقوق  في  الجنسيــن  المساواة  بين  قضية 
جديــدة  تشريعــات  صدرت  كما  السياسـي.  والتأثير  التدبير 
تناهض أشكال التمييز والعنف ضد المرأة واألسرة واألطفال. 

يتطلـــب  زال  مناهــض  ال  بواقـــع  إيجابياتٌ  تصطدم 
القضاء عليه الكثير من النضال ، ألن القوانيـن تبقى »حروفا 
جامدة«  إذا لم تسعفها آليات تنفيذ  فعالة  وقبل ذلك تغيير 

جذري في العقليات.  
لنفسها  تنحت  أن  المغربية  المرأة  استطاعت  فقد  وهكذا 
مكانة متميزة في المجتمع، وتحقق بعض المكاسب التي كانت 
إلى عهد قريب، غايات  تؤثث لوائح  المطالب النسائية، وال زال 
على تلك اللوائح مطالب أخرى ال تقل أهمية عما تحقق، والمرأة 
المغربية عازمة على االستمرار على درب النضال، حتى تحقق 
ذاتها وطموحاتها في مجتمع متساو عادل ديمقراطي ال يرتفع 
فيه صوت على صوت، وال يفرض فيه حق يميز أو يستثني أو 

يقصي طرفا دون طرف في المعادلة النوعية. 
لقد فرضت المرأة المغربية حضورها في المشهد السياسي 
والمجتمعي  والفني  والرياضــي  والعلمي  والثقافـي  واإلداري 
االستقالل،  إعالن  منذ  المستمر  نضالها  و  شجاعتها  بفضل 
العلميــة وقدراتهـــا  الباهــرة على تحمل  وبفضل مؤهالتها 
وإدارة  كاإلدارة  حساسة  حقول  في  حدة  األكثـر  المسؤوليـات 
األعمال، والقضاء، واألمن والجيش والدبلوماسية،   إلى جانب 
الحقل النيابي الذي ال تزال تناضل من أجل مساواة ومناصفة 
نائبة   81 إلى  النواب  بمجلس  تمثيليتها  رفعت  تامتين، حيث 
في االنتخابات التشريعية األخيرة من بين أعضاء هذا المجلس 

البالغ عددهم اليوم  395.

-•  سميـة أمغـار

باأّي حال عاد عيد 
املراأة املغربية
هذا العام؟ ! 

)تتمة ص1( 
»شوهة«،  البنايات  تلك  اعتبروا  األهالي 
شوهت منظر المارينا وحجبت رؤيــــة  صفحة 
وأفسدت  المقابلة،  إسبانيا  وشواطئ  الخليج 
تناسق بيئة الموقع  في حركــة نشاز  داخــل 
المنشآت  من  بالرغـم  جميل،  محيط  بيئي 
النزهة  واالستراحة  التي  وممرات  الترفيهية 
شكلت إضافة للموقع باستثناء عملية التشجير 
بمحيط المارينا  الذي ال يخضع لفن أو ذوق !. 

حول  القائم  الجدل  من  استغربوا  الذين 
تلك البنايات  ال يفهمون عقلية أهالي المدينة 
وارتباطهم العضوي بالبحر والجاذبية النفسية 
ذلك،  وبسبب  عليهم.  البحر  يمارسها  التي 
إلى  يرمي  كان  تجاريا،  مشروعا  بحدة  قاوموا 
إلى  بالميناء  الحرة  التجارية  المنطقة  توسيع 
مستوى فندق الريف،  بمباركة البلدية  وبعض 
ضغط«  »لجنة  تشكلت  حيث  الصناعة،  رجال 
كنتُ من بين محركيها، وقامت اللجنة  بعملية 
إحاطة للسكان بالنية الحقيقية ألصحاب هذه 
الفكرة، بعد أن حصلت اللجنة بـ »طرق خاصة« 
بالصحف  نشرها  وتم  المشروع  خرائط  على 
المحلية والوطنية، إلى أن تم التراجع عن ذاك 
نهائيا  سيقضي  كان  الذي  الرهيب  المخطط 

عن الشاطئ البلدي  
وشهدت طنجة مثاال آخر، »ملكيــا« هــذه 
خالل  المدينة  سلطات  عمدت  المرة،  حين 
ستينات القرن الماضي، إلى بناء »قشلة« في 
»القامـــة« من طوب  شكل »حصن«  مرتفع 
والزهور  الورود  بائعــي  وياجور،  الستيعاب 
»الســوق  وســـط  ساحــة  الزينـــة،  ونباتات 
والتي كانت  حاليـــا(،  أبريــل  )تاسع  البراني«، 
الرباط.  وصادف  بيتري«  »بالص  لـ    رديفة 
أن مر من المكان موكب الملك الراحل الحسن 
الثاني رحمه اهلل الذي كان حريصا على زيارة 
الفنان  وهـو   ، فساءه  تقريبا كل سنة،  طنجة، 
تلك  منظرُ  واألحاسيس،  المرهف  المشاعر 
مراحل  في  وهي  بهدمها،  ليأمر  »الشوهة« 
االكتمال، وتم هدمها في الحال. و تم أيضا ، 
في اآلونة األخيرة، هدم بناءات أخرى في كل 
أو  البيئة  »تشويه«  بسبب  وأكادير،  سال  من 

حجب الرؤية. 

فإن  »المارينــا«،  بنــاءات  بخصوص  أما 
بالرغم  الصمــت  التزمت  المحلية  السلطات 
المواقـــع  في  حولهــا  المثــــار  من  الجدل 
االجتماعــي  التواصل  ومواقـــع  اإلخبارية 
كسر  إلى  أن  الجرائد  بعض  صفحات  وعلى 
يوضح،  أو  ليشرح  ال  المدينة  عمدة  الصمت 
بل  »ليتبورد«  على »المشاغبين« المحتملين، 
المشــروع  بشكل مستفــز  أصحــاب  ويناصر 
ويدحض ادعاءات  من يحسبهم »معترضين« 

بشكل  ال يقل استفزازا وتحديا. !   
ولم يكن صعبا على العمدة أن يفهم أنه 
ال يوجد اعتراضٌ وال معترضٌ على المشروع، 
طنجة  أهالي  وأن  وشموليته،  عموميته  في 
يعرفون قيمة هذا المشروع وأهميته  كقيمة 
مضافة  لمؤهالت المدينة في مختلف المجاالت 
السياحية باعتبار طنجة قطب السياحة الوطنية 

قبل أن تولد السياحة الوطنية. 
العمدُة  كان »قاطعا« فيما يخص سالمة 
قد  يكون  تعديل،  أو  تغيير  أي  من  المشروع 
فتح شهية المستثمرين على فرص جديدة  لـ 
»البالنات«  سؤال  يطرح  ما  وهو  »البزنسة«، 
بين  تغيير  من  قد شابها  يكون  األولية،  وما 
وسنة  المشروع  انطالق  سنة   ،2010 سنة 
التصاميم  تحمله  الذي  التاريخ  وهو   ،2019
إذا،  »لخبطـــة«  حاليــا.  هنـــاك  المعروضة 
شهدها  المشروع  التي  المراحل  في  تواريخ 
الماكيطات  2016  تاريـــخ  و   2010 بين 
بسنة  مرورا  الورش  لوحــة  على  المنشورة 
2015    تاريخ إعالن الشراكة مع المستثمرين 

اإلمراتيين . 
هذه مالحظات  يفرضها مشهد البنايات 
المارينا  التي  مدخل  عند  المقامة  المرتفعة 
يتحدث مشروعها األصلي، فعال، عن »فنادق« 
تلك  موقع  أن  سكنية،  إال  وتجزئات  وإقامات 
البنايات هو سبب المشكل، في حين أن فضاء 
محيط المارينا الممتد على 84 ألف متر مربع،   
يسع ألكثر من مشروع فندقي وسكنــي،  في 
حين أن المشروع  المقدم لجاللة الملك ينص 
ستتم  اإلنجازات  هذه  كل  أن  على  بالحرف 
احتـرام  المحيــط،  وفي  مع  متناغم  »بشكل 

صارم للبيئة«. 

في  حكيما  يكن  لم  العبدالوي  أن  إال 
تناوله هذا الملف، وخالل اجتماع عاد للجماعة، 
في  مشاكــل  ومجلســه  نفســه  أقحم  حيث 
ال قبل له بها  وال تدخل في اختصاصاته وال 
للمغرب  أن  يكــون  نفـــى  جماعتــه  حيـــث 
يرحــب  المـرب  مشاكل  مع  اإلمــارات  وأن 
باإلمارات وبكل المستثمرين خاصة القادمين 
من بلدان شقيقة . وكل ذلك يدخل في باب 

»تحصيل الحاصل« ! 
حديث العمدة عن اإلمارات وعن المشاكل 
مع هذه الدولة يمكن أن يترك االنطباع بوجود 
البلد  هذا  استثمارات  تدخل  على  معترضين 
أنه ال يوجد  في مشروع مارينا طنجة، والحال 
أي اعتــراض  على ذلك من أي جهـة كانـــت 
استثمارات  أهمية  أهلها  يعرف  التي  بطنجة   
هذا البلد الشقيق بالمغرب، البلد الذي يقدم 
ذهبيــة  األجانــب  فرصا  المستثمريــن  لكل 
لالستثمـار في العديد من المجاالت المربحة، 
ومنها السياحة.  إن المستثمر يبقى مستثمرا 
أوال  وقبل كل شـيء، وال دخـل في الموضــوع 

لجنسيته أو لون جواز سغره.   
العمـدة  إال أن ال وجــود  وإال فإن إشارة 
اإلمـــارات،  المغـــرب  ودولــة  لمشاكل  بين 
نرحب  كما  بمستثمريها،  وبحرارة  رحب  التي 
رمى  ما  عكـس  إلى  يفضي  بها،   قد  جميعنا 
تنفيذ  في  يوجـد  المشكل  أن  إليه،  والحـال 
المشروع وليس في  جنسيـة أصحابه  المرحب 
المغاربة  طـرف  دوما  بالمغـرب  ومن  بهم 
أوال  خــاص،  بوصـف  طنجـــة  وأهالي  جميعا، 
ألنها دولة شقيقة وثانيا ألنه ليس أول تدخل 

إماراتي في مشاريع استثمارية بالمغرب. 
التوضيحات  من  مزيد  تقديم  أن   نعتقد 
المعنيين  هادئ،  من طرف  وبشكل  الدقيقة، 
مباشرة بالموضوع،  فيما يخص جانب الفنادق 
واإلقامات  والتجزئات السكنية، الموجودة في 
البيانات األولى للمشروع،  والمحددُ تنفيذها 
والمحيط«،  البيئــة  مع  »التناغــم  بشــروط 
كفيٌل  بأن يزيل اللبس  الحاصل وتبديد الشك 
في ما يخص الوضع إلداري والتقني للمنشآت 

موضوع الجدل.  
عزيز كنوني 

المغربية  للمرأة  الوطني  العيدُ 

)تتمة ص1(
وحسب ما ورد في بعض المواقع اإلخبارية، فقد أقامت القيادة الجهوية 
حيث  الدرك،  بثكنة  عثمان  مؤثرا  للراحل  جنائزيا  محفال  الملكي  للدرك 
تقبل القائد الجهوي للدرك تعازي  والي  جهة طنجة، تطوان، الحسيمة،  
والشخصيات المرافقة له، قبل نقل جثمان الضحية إلى مسقط رأسه  بسال 
حيث كان استقبال الموكب من طرف أسرته  استقباال مؤثرا شارك فيه بتأثر 
دار  إلى  الذين شيعوه  الفقيد وعامة سكان مدينة سال  بالغ جيران أسرة 
البقاء، في محفل جنائزي رهيب،  يعبر عن الحزن العميق الذي يشعرون به 
والغضب الكبير الذي ينتابهم،  بسبب ضياع  عثمان، غدرا،  وهو في مقتبل 

العمر و حديث العهد بالزواج، ولكن ال مرد لقضاء اهلل. 
وأصدق  بأحر  طنجة،  جريدة  أسرة  تتقدم  األليمة،  المناسبة  وبهذه 
عبارات التعازي  في فقدان الدركي عثمان رحمه اهلل، إلى القيادة الجهوية 
للدرك الملكي وإلى أسرة الفقيد العزيز المكلومة،  والتي نشعر باأللم الذي 
يعتصر كافة أفرادها والحزن العميق الذي يخيم على قلوبهم، مع التضرع 
إلى اهلل أن يتقبل الفقيد العزيز القبول الحسن،  ويحسن مثواه، ويتقبله 
بين الشهداء والصالحين، ويهب أهله وذويه الصبر والثبات، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.  
ع.ك 

قلق ب�شبب تردي الو�شع الأمني باملدينة



اَيْه ِبنْي ْدُروب ْوَهاُمو اْمْك َيالَتّ اَيّ
اْرْت ْفُلوْح ْمْكَتاْبْك ْمْح�ُسوَبة.. �سَ

يَطاْنْك ْعَماْك ْوْرَماْك ْب�ْسَهاُمو �سِ
وَبة.. ْغُروْر َعْن َباْب الُتّ ْفْك َياْلْ ْوْتّلْ
ْلَهاُمو و �سْ اْلغاَرْق ْفْذُنوُبو َما ْي�ْسْتُ

ْعُطوَبة.. ْوال ْدَوا ْيِفيْد ْنْف�ُسو اْلْ
ْنَيا َهاُمو َحاْل ْمْن ُقوْم ْفْزَواْق الُدّ �سْ

َما ْتْنْفُعوْم ْنَداَمة..اإَِذا َجاْت الُنّوَبة..
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

بات واضحا أن التصريحات العنيفة التي صدرت عن القيادي بحزب 
بلغة  الفيسبوك  رواد  فيها  هاجم  األزمــي،  إدريس  والتنمية،  العدالة 
ممثلي  تعويضات  لتعدد  الرافضة  الالذعة  التعاليق  على  ردا  سوقية، 
الشعب بالمؤسسات المنتخبة، تؤكد أن هذا الحزب اصبح يعيش تحت 
المنتقدة  والمواقف  اآلراء  تقبل  على  قادرا  يعد  لم  وأنه  رهيب،  ضغط 

لتوجهات حزب المصباح ولسلوكيات وممارسات قيادييه.
يوجه  وهو  األزمي،  فيها  كان  التي  النفسية  الحالة  شاهد  من  كل 
نيران مدفعيته تجاه شعب الفيسبوك، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن 
الوضعية داخل حزب العدالة والتنمية ليست على ماع يرام، وأن هناك 

احتقان شديد، يوشك على االنفجار في أي لحظة..
تنظيما،  األكثر  السياسية  الهيئـة  نفسـه  يقدم  ظل  الذي  فالحزب 
مجال  في  رائدة  تجربة  يمتلك  والذي  السياسية،  القيادة  حول  والتفافا 
التواصل االجتماعي، واستغالل العالم االفتراضي لتسويق خطاب مغرق 
اليوم  أصبح  الشعب،  عواطـف  ودغـدة  منافسيه  لنسف  الشعبوية  في 

يتهاوى ويترنح تحت قصف تدوينات نشطاء الفيسبوك!!.
ما الذي حدث حتى صارت فرائص هذا الحزب، بكتائبه اإللكترونية 
قاطني  وتدوينات  تعليقات  أمام  ترتعد  خصومه،  إلرهاب  يجندها  التي 

العالم األزرق؟.
اإلله  عبد  دخول  منذ  وتحديدا  سنوات،  قبل  األحداث  شريط  لنعد 
فوجئ  حيث   ،2011 انتخابات  بعد  السعيد  المشور  رحاب  إلى  بنكيران 
خطاب  على  المصبـاح،  حـزب  وقادة  بنكيران  باعتماد  السياسي  الحقل 
التركيـز  عبر  األحــزاب،  جميع  نسـف  على  يقـوم  الشعبوية،  في  مغرق 
والتعفف  والفساد،  اليد  نظافة  والفسوق،  التقوى  والشر،  الخير  ثنائيات 
ونهب المال العام، مستعينين في ذلك بكتائـب إلكترونيـة مدربة على 

التصفية الرمزية لكل من يصنف في خانة أعداء الحزب..
الخير والتقوى، ونظافة  العدالة والتنمية هو حزب  بالطبع أن حزب 
والفسوق  الشــر  محــور  في  متخندقـة  األحزاب  وباقي  والتعفف،  اليد 

والفساد، ونهب المال العام.. 
وحتى عندما كان منافسو البيجيدي يشتكون من أسلوب التبخيس 
حرية  ورقة  يشهرون  المصباح  قادة  كان  يستهدفهم،  الذي  والهجوم 

التعبير، وأن معسكر التحكم يخطط لتكميم األفواه.. 
الضحية  دور  لعب  اختاروا  البيجيدي  قادة  فإن  الخطة،  تنجح  وحتى 
المستهدف من التحكم واالستبداد، وهو ما مكنهم من اكتساح صناديق 

االقتراع في انتخابات 2015 و 2016..
اليوم ونحن في 2020 جرت مياه كثيرة تحت الجسر:

انسحاب بنكيران من قيادة الحزب بعد اإلعفاء من رئاسة الحكومة، 
الزالت  المصباح،  حزب  داخل  تنظيمية  ارتجاجـات  من  عنــه  ترتب  وما 

تداعياتها تعتمل داخل مطبخه الداخلي..
إجبار إلياس العماري على مغادرة مقود الجرار، مما أفقد حزب العدالة 
والتنمية ورقة المظلومية، حيث كان يجيد تسويق إلياس العماري وكأنه 

األداة التي توظفها »قوى التحكم« لمحاربة حزب اإلسالميين. 
استفــزازات  وراء  االنجــرار   وعــدم  الوراء  إلى  األحرار  حزب  تواري 
البيجيدي، الذي كان يخطط لتقديم اختوش ذلك الالعب الجديد الذي 

استقدمه »التحكم« خلفا إللياس العماري.. 
أمام هاته التطورات وجد حزب العدالة والتنمية نفسه مطالبا بتقديم 
حصيلة عشر سنوات من تدبيره للشان العام، وبات مطالبا بالكشف عن 
مآل التزاماته التي قدمها للناخبين، وأصبح من حق المغاربة أن يحاسبوا 
الريـع،  ومحاصرة  الفساد،  محاربة  شعـارات  مصير  على  وقادته  الحزب 
وتقديم القدوة في التعفف والتضحية، التي دغدغوا بها مشاعر الشعب، 

واكتسحوا بها صناديق االقتراع.. 
والمحصلة، أن قادة حزب المصباح وجدوا أنفسهم في قلب ورطة 
أخالقية، خاصة عندما انقلبوا على شعاراتهم الرنانة، وانغمسوا في نعيم 
المناصب وتحولوا إلى محاربين أشداء في سبيل الحفاظ على الكراسي 
وما توفره من ريع وامتيازات، لكنهم لم يحسبوا أن الفضاء األزرق الذي 
اقترفت  وظفوه لتصفية الخصوم، سيتحول إلى ساحة لمحاسبتهم بما 

أيديهم.. 
وهاهم اليوم يطالبون بتكميم أفواه نشطاء الفيسبوك، ويشتكون 
الديمقراطي،  الخيار  على  مخاطرها  أخيرا  اكتشفوا  التي  الشعبوية  من 

ألنها تضعف المؤسسات وتسفه دور األحزاب السياسية.. 
لكن غاب عن بالهم أنهم وقعوا في الفخ الذي نصبوه لمخالفيهم، 

وحق فيهم القول المأثور في أمثالنا الشعبية: »من لحيتو لقم ليه«..

من يزرع ال�شعبوية يح�شد »الديبخ�شي« 
أن  المغربية«  »األحــداث  في  قدرنـــا 
في  ننســـق  لم  باستمــرار.  التاريخ  ينصفنا 
2011 وراء مشاعر جماهيـر »الربيع العربي« 
يجري  الذي  حول  استفهام  عالمات  وطرحنا 
ومن يمسك بخيوطه، وحتى حين قيل لنا إن 
المخابرات األمريكية فوجئت بانفجار األحداث 
في تونس وبعدها مصر، كنا نقول تلك فرية 
في  سياسية  وقائع  لنا  قدمت  وحين  كبرى. 
بلدنا على أنها نكوص وعودة إلى الوراء، قلنا 
لنظارات جيدة وليس  الواقع تحتاج  رؤية  إن 

لعواطف جياشة.
كانت الجماهير وقودا في حروب حسابات 
ليست حساباتها، ومفعوال بها في لعبة هي 
فاعـال  تكون  بأن  لها  تسمـح  أن  مـن  أكبر 
فيها، قلنا إن »الربيع العربي« نسخة منقحة 
من »الفوضى الخالقـة« التي سبق ونظرت 
بـوش  جـورج  عهـد  في  رايس  سـوزان  لها 
أنه  على  لنا  يقدم  ما  إن  أيضا  وقلنا  اإلبن، 
ثورة شعبية تم طبخها في مراكز ومختبرات 
لم  أوروبيـة  أمريكيــة  ولحسابات  أمريكية 
نفعل شيئا سوى أن تقاسمنا نفس الشكوك 
فهمي،  نبيل  ومنهم  الجميع،  ساورت  التي 
المتحدة  الواليـات  في  السابـق  مصر  سفير 
يتساءل  وهو  مندهشا  بدا  الذي  األمريكية، 
قائال: »منذ 38 عاما لم يدخل أي وزير خارجية 
لمقابلة  األبيض  البيت  إلى  منفردا  مصري 
رئيس أمريكي، وكان آخر من فعل ذلك هو 
السادات«،  زمن  في  فهمي  اسماعيل  الوزير 
لوزراء  زيارات  نرتب  أن  نحاول  »كنا  مضيفا: 
خارجية مصريين على التوالي لمقابلة الرؤساء 

األمريكيين لكننا لم نتمكن من ذلك«.
وينقل الدكتوران إياد العبد اهلل وحمود 
حمود في مؤلفهما »أمريكا واإلخوان: الحج 
إلى واشنطن« أن كالم نبيل فهمي جاء »في 
مقابلة مع المذيعة المصرية لميس الحديدي، 
عن  يتساءالن،  وهما  اندهاشه،  واكبت  التي 
أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  استقبال  سر 
الرئيس  مسـاعـد  البـارز  اإلخواني  للقيادي 
البيت  للشؤون الخارجيـة عصام الحداد في 
األبيض، في شهر أكتوبر من 2012 واستقر 
زيارة كهذه  إن  القول  المتحاورين على  رأي 
بالتأكيـد دالالت  له  الفـت،  حـدث  إنما هي 

معينة«.
الخارجيــة  وزيــرة  رسائــل  في  ونقرأ 
األمريكية السابقة هيالري كلينتون، التي رفع 
أن  األيام،  السرية هذه  األبيض  البيت  عنها 
هيالري قامت بزيارة قناة الجزيرة في الدوحة 
في ماي 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة 
وضاح خنفر. وفي لقاء آخر في نفس الشهر 
إدارة  مجلس  أعضاء  مع  هيالري  اجتمعت 
القناة وجرت مناقشة زيارة وفد من القناة إلى 
واشنطن من نفس العام، كما التقت برئيس 
وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني. 
وأظهرت رسالة أخرى مطالبة هيالري لقطر 
بتمويل ما يسمى بثورات الربيع العربي عبر 

صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.
تؤكد هذه المعلومات ما ورد في مؤلف 
»أمريكا واإلخوان« من أنه، وقبل لقاء باراك 
في  الحداد  عصام  اإلخواني  بالقيادي  أوباما 
خرق واضح للبروتوكول المتبع في استقبال 

وزراء الخارجية، »قام وفد إخواني بزيارة إلى 
الواليات  في  والسيطرة  القوة  مفاصل  كل 
المتحدة، البيت األبيض، الخارجية األمريكية، 
المخابـرات  مـقر  الدفـاع،  وزارة  الكونغرس، 
الذائعة  المركزية، بعض الصحف األمريكية 
تايمز،  نيويورك  بوست،  )واشنطن  الصيت 
البحثيــة  المراكــز  بعــض  تريبون(،  هيرالد 
المتخصصة مثل فريدوم هاوس، وكارنيجي. 
مرحبا  وكانوا  األماكن  هذه  كل  إلى  ذهبوا 
بهم، وكانت رسالتهم واحدة للجميع وهي أن 
اإلخوان لن يمسوا المصالح األمريكية بسوء، 
لتعظيم  منفتحون  نحن  العكس  »على  بل 

المصالح المشتركة«.
ما وقع هو تتويج لسلسلة من المراسالت 
بين األمريكيين وتنظيم اإلخوان المسلمين 
الشاطر،  خيرت  كتب  حين   2005 سنة  منذ 
القيادي الكبير في تنظيم اإلخوان، مقاال في 
في  الرائدة  البريطانية  الغارديان  صحيفة 
سياق صعود اإلخوان السياسي واكتساحهم 
البرلمان المصري. في   المقال يؤكد الكاتب 
والتشارك  السياسية  بالعملية  نؤمن  »بأننا 
الديمقراطي في الحكم«، وكما يالحظ ذلك 
العبد اهلل وحمود حمود »لم يكن هذا  إياد 
في الحقيقة مقاال بل كان بمثابة رسالة إلى 

الغرب«.
 2007 غشت  وفي  ذلك،  بعــد  عامــان 
كشفت مجلة فورين بوليسي األمريكية عن 
رسالة كانت موجهة بنحو مباشر إلى المرشد 
العام السابق لإلخوان المسلمين في مصر، 
مهدي عاكف، وقد وقعت الرسالة بقلم مارك 
لينش، األستاذ في قسم السياسة الدولية في 
كلية العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن 
الشرق  شؤون  في  والمتخصص  األمريكية 
األوسط، وهو من صالت الوصل المهمة بين 
المسلمين  اإلخوان  وبين  األمريكية  اإلدارة 
الصفحـة  تصدرت  وقــد  الوقـت،  ذلك  في 
الكلمات: »إن  للرسالة بهذه  التي خصصت 
واإلخوان  األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى 
المسلمين الكثير من القواسم المشتركة أكثر 

مما يعتقدون«.
في هذه القصة تفاصيل كثيرة ومملة، 
وما تفعله مراسالت هيالري كلينتون التي تم 

الكشف عنها هو تأكيد ما سبق وتم استنتاجه، 
والمعلومات  والتفاصيل  بالوقائع  بل ودعمه 
كان  وفي خالصتـه:  السريـة.  الديبلوماسية 
اإلخوان المسلمـون سالحـا في يـد أمريكـا، 
وحين  أغراضها،  بعض  لتحقيق  استعملته 
انتهت أحرقت هذه الورقة وعاد دونالد ترامب 
إلى التفكير في إدراج جماعة اإلخوان في الئحة 

المنظمات اإلرهابية.
زيارات  فيها  التي نظمت  اللحظة  ومنذ 
مماثلة لقادة حزب العدالة والتنمية المغربي 
سعد  منح  ثم  ومؤسساتها،  واشنطن  إلى 
الدين العثماني جائزة المسلم الديمقراطي، 
نبلور  وأن  البد  المغرب  في  أننا  واضحا  كان 
عناصر جواب وطني على ما يجري طبخه في 
وليس  لمصالحهم  اآلخرين خدمة  كواليس 

ألوهام الدمقرطة وعدالة الشعوب.
يريد  من  يلي:  ما  إلى  أنتهي  أن  أريد 
قراءة لماذا تأسس حزب األصالة والمعاصرة 
ال  ينبغي له أن يقرأ القصة من لحظة خروج 
فؤاد عالي الهمة من وزارة الداخلية لدخول 
أمريكية  تواريخ  ومنذ  بل  الحزبي  المعترك 
قراءة  يريد  ومن  و2005.   2004 في  بدأت 
قصة تأسيس مجموعة الثمانية التي قادها 
البام بعد ذلك عليه قراءتها ليس من لحظة 
كانت  التي  التشريعية  لالنتخابات  التحضير 
مبرمجة في 2012 بل من المواعيد األولى 
الكواليس  تحضيرات  من  طويل  لتاريخ 
الدولية، بدا واضحا أن حزب العدالة والتنمية، 
من حيث يدري أو ال يدري، هو فيه عنصر من 
جيوستراتيجية  لعبة  في  أخرى  عناصر  بين 

دولية كبرى.
السياسية  هكذا تقرأ األحداث والوقائع 
بسياقاتها وخلفياتها، وليس بنوايا إخوانية 
جاك  جون  بلغة  الناس  على  النصـب  تريد 
لم  الزواية  هذه  ومن  ومونتيسكيو.  روسو 
يكن البام وليد خطيئة النشأة، بل كان جوابا 
وطنيا على خطيئة نشأة سياق دولي مليء 

بالغدر والتآمر.

* عن أحداث. أنفو 
يونس دافقير

 G8 هيالري والإخوان والبام و



جـريـدة طنجــة ـ الإدارة، التحريــر، الإ�شهار : 7 مكرر، زنقـة عمر بن عبد العزيـز . الهاتـف : 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 . الفاكـ�س : 05.39.94.57.09

www.lejournaldetangernews.com : املوقع الإلكرتوين باللغة العربية

اأ�سبوعيـــة اإخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات
ت�ســدر �سبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة 115 منـذ �سـدورهـا �سنــة 1904

الرتقيم العاملي : 0882.0851
الإيداع القانوين : 1/90

العدد  4128
ال�صبـــت  29 �صــفــــر  1442
مـوافــق 17  اأكـتـوبـر  2020

املدير : عبد الحق بخـات
الربيد الإلكرتوين :

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

الثمن : 4 دراهم

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

..ولكّنُه �شحٌك 
كالبكاء !

لم يكن السيد »بيليكي« بحاجة، قد ترغمه على 
إطالق تلك التصريحات المخجلة تحت قبة البرلمان، 
يخشـون  ال  الذين  األشــاوس  األبطـال  دفاع  مدافعا 
ال  الذي  السياسي  الريع  عن  الئم،  لومة  »اهلل«  في 
يضاهيه أي ريع مماثل على وجه هذه الكرة األرضية 
البئيسة،والمتمثل في التعويضات السمينة المترهلة 
امتطـوا  الذين  أوالئك  يتقاضاها  ولحما،التي  شحما 
صهوة حمار السياسة، ليخوضوا به سباق االستحقاقات 
من أجل التنافس على احتالل كرسي في البرلمان، أو 
التسابق على رئاسة جماعة حضرية أو مجلس للجهة، 
بكل الطرق المتاحة والممكنة،حتى يتسنى لهم أخذ 

نصيبهم من ضرع هذه البقرة الحلوب.
إن الجبين ليندى خجال، أن يطلق السيد »بيليكي« 
هذه التصريحات المستفزة لمشاعر ووضعية المغاربة 
يجتازها  التي  الحاسمة  المرحلة  هذه  في  المتأزمة، 
المغرب، للخروج بأقل الخسارات الممكنة من جائحة 
تتصاعد  بأرقام  العباد  تصيب  تزال  ما  التي  كورونا، 
التي  األمامية  الجبهات  استماتة  رغم  مرعب،  بشكل 
من  والحد  لها،  التصدي  أجــل  من  جاهــدة  تناضل 

انتشارها واستفحالها.
وال أخفيك أنني ضحكـت في أعماقـــي بمـرارة 
جعلتك  التي  الجرأة  هذه  أمام  أمره،  على  المغلوب 
السليـط،  لسانـك  يتلعثـم  أن  تتلفظ بطالقـة، دون 
تقدم  وأنت  المستفزة،  »سنطيحتك«  تستحيي  أو 
تلك المعطيات التي تبرر بها مستحقات المستفيدين 
من الريع السياسي، محتقرا ذلك الرهط الهجين من 
المستنكرين لهذا المنكر النكير في مواقع التواصل 
والمنابــر  اإللكترونيـة  المواقـع  وبعض  االجتماعي، 

اإلعالمية المنتقدة.
على  إيـالمـا  أشـد  هـو  مــا  هــنـاك  وليــس 
ذلك  مثل  المبجل،  »البيليكي«  حضرة  يا  القـلــب، 
المريء  رعشة  من  النابع  لألحشاء،  المقطع  الضحك 
على  وقعا  أشد  أو  كالبكاء،  فيصير ضحكا  المطعون، 
تلجم لسانك  أن  األجدر بك  البكاء. وكان  القلب من 
بأبسط  االستهانة  على  كيف طاوعك  أستغرب  الذي 
حققت  االنتهازي  بتبنيها  التي  األخالقية  المقومات 
النعمة  مباهج  في  هم  ومن  أنت  الذاتية،  مصالحك 

والنعيم يرفلون.
الفواجع  حكيم  المتنبي،  عند  ضالتي  أجد  وكم 
يجعلني  ما  المفارقـــات  من  صادفت  والمآسي،كلما 
أنفض جبتي من أي أمل واعد بغد بديل، حين حط 
القلقلة،فهجا  حياته  مطــاف  آخر  في  بمصر  الرحال 
الزمن  لذلك  استنكــاره  وأعلــن  بمرارة،  اإلخشيدي 
االنتهازييـــن  على  نعمــه  أغـدق  الذي  الغاشــم 
يناضلـون  الذين  وجه  في  أنيابه  والمنافقين، وكشر 

من أجل مصلحة البالد والعباد.
يقول المتنبي :

وكم ذا بمصرَ من المضحكات
                       ولكنـه ضحـك كالبكـاء..

وأستأذن الحكيم، في استبدال مؤقت لمصر في 
هذا البيت الشعري، دون اإلخالل بإيقاع المتقارب:

وكم ذا َلدَينا من المضحكات
                        ولكنـه ضحـك كالبكـاء..

)البقية ص3(

)البقية ص3(

اإلعتداء القاتل على دركي طنجة، 
التي  عمق الشعور بالوضعية األمنية 
وتثير  الهشاشة  إلى  تميل  أصبحت 
نوعا من الخوف والهلع بين السكان. 

متعـددة،    الوضـع  هــذا  أسباب 
وخطورتــه بدأت تتــخـــذ  منــحـــى 
تصاعديا مقلقا، خاصة  والخــوف من 
»الكريساج« بدأ يفرض على الناس ما 
لم يكن مألوفا، من االحتياط والحذر. 

وتأتـي حـادثـــة دركـي طنجــة، 
لتعمق الشعور بالقلق والخوف  خاصة 
واالعتداءات  العنـــف  وأبطال قصص 
باستعمال السالح األبيض، غالبيتهم 

من  الشبان والقصّر. 
الراحل عثمان، دركي طنجة، كما  جاءت اإلشارة إلى ذلك في مختلف المواقع 
والصحف، تم اعتراضه مساء األحد الماضي،  ومحاصرته من طرف قاصرين )15 و 16 
سنة(  بشارع يفتقد إلى إنارة كاشفة، بحي مسنانة، بغاية السرقة، ولكنه قاوم بحدة، 
بفضل تكوينه العسكـري  إلى أن استل أحدهما سكينا  وغرسه في منطقة قاتلة 
من جسده، كانت سببا في وفاته،  ولم تنجـح محاوالت إسعاف الراحل، بمستشفــى 

على  إليه  نقــل  الذي  الخامس  محمد 
جنـاح السرعــة،  لينتقل إلى دار البقاء 
متأثرا بالجروح التي تعرض لها، فيما 
مجهولة،  إلى  وجهـــة  الجانحان  فر 
ولكن رجال أمن طنجة، بما عرف عنهم 
وخبـرة   وجـرأة،  ونباهـة   كفـاءة  من 
بضـع  وصلــوا،  وخــالل  ما  سرعان 
ساعــات فقـط،  إلى تحـديــد هـــويـة 
التي  الوجهة  اثنين، وتحديد  جانحين 
وقيادتهما  اعتقالهما   ليتم  إليها  فرا  
حين  في  المركزية،  األمن  قاعدة  إلى 
لتوقيف  تحرياتهم  األمن  رجال  يتابع 
تحديد  تم  الذي  الثالث  فيه  المشتبه 
هويــتـه بكـامــل الدقــة وهــو أيضا 
قاصر، ولنــا اليقيـن الكـامـل أنــه لن 
يصدر هذا العدد من الجريدة، حتى يكون  المجرم الثالث قد وقع في قبضة رجال 
األمن الذين يباشرون في الوقت الراهن تحقيقاتهم باالستماع لعدد من الشهود 
ومنهم شهود عيان حضروا جانبا من االعتداء على الدركي الراحل عثمان تغمده 

اهلل بواسع رحمته. 

قلـق ب�شبـب تردي الو�شـع الأمنـي باملدينـة

»مارينا طنجــة« فاجــأت أهالي المدينــة ببنايات إسمنتية »منخارية« نبتت داخل محيــط 
هذه المنشأة التي انطلق مشروعها سنة 2010 ليكون جاهزا تماما وبكل مرافقـــه،  بعد ست 
سنوات،  والحـال أنه ال زال قيد القيـل والقال ومواجهات بين الجماعــة و بعـض المنظمات 

األهلية،  خالل »الوقت اإلضافي« الذي تجهل  أشواطه وقد ال تؤتمن نتائجه !« 

عمدة طنجة 
دفاعًا عن ق�شية وهمية !


